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 العىن الطٗاض٘حٕه 

إن اًمقلةةةُ يةةةدمل إلظمقاىنةةةَ ذم مٍمةةة سمًَمنًةةةٌِ ًملةةةدقمَة وهمةةةػم ؿ  مةةة   :  مداظملةةةِ:

ةة  وإؿمةةهَر ؾمةة ح ذم مكةةَن نظمةةر  إىةةَ ىعلةةؿ   ومنَىمشةةِ ًملكةةَيمؿ  لهؿ ذم اًمًوَؾمةةِظم  د  شم 

اجلةةقاب مةةـ ومكةةول كؿ مةةـ ىمٌةةؾ  وًمكةةـ ىريةةد مةةـ ومكةةول كؿ شمقةةديؿ ى ةةوكِ قمَمةةِ 

 مم مـ اًمًجقن وهمػم َ؟هلًالء اإلظمقان أو

ىكـ شمكلمنَ يم ػما  وى كنَ مرات ومةرات  ىكةـ دقمقشمنةَ شمقةقأ ال أىمةق :  اًمشوخ:

شمقةةقأ قمةةغم اإلقمةةراض قمةةـ اًمًوَؾمةةِ  وًمكنهةةَ شمقةةقأ قمةةغم اًمٌةةدء سمةةَ  ؿ ومةةَ  ؿ مةةـ 

 ا مقر.

  اًمًوَؾمةةِ -وسمطٌوعةةِ الةةَ  إىةة  ىعنةةل اًمًوَؾمةةِ اًمنمةةقموِ-اًمًوَؾمةةِ ذم اإلؾمةة أ 

طمون  شم كقؼ اجل قمِ اإلؾم موِ شم ةٌ  طمقوقةِ ىمَةمةِ  وم سمةد  اًمنمقموِ أمر السمد منف

مـ أن يقضمد طمةلم ذا  ؿمة ص يًقؾمةهؿ  ويًةقىمهؿ سمككةؿ اًمنمةع الكةوؿ  ًمكةـ 

َ  يمةةؾ طمةةزب سمةة   ىمٌةةؾ االؿمةة بَ  سمًَمًوَؾمةةِ واًمنةةَس يمةة  شمةةرون م شرىمةةقن أطمةةزاب ؿمةةوع

  ومةع  ةذا أوان االؿمة بَ  سمًَمًوَؾمةِ  اًمًوَؾمةِ شمةي  ومةو فًمدهيؿ ومرطمةقن  ًمةوس أواىة

َ  قمةةغم  سمعةد  ًمكةةـ أ ةةؿ  ء  ةةُ قمةةغم يمةةؾ اجل قمةةَت اإلؾمةة موِ أن يل قةةقا  وعةة

 يملمِ ؾمقاء  و ل حتقوؼ ؿمهَدة أن ال إًمف إال اهلل حممد رؾمق  اهلل.

ىكةةةةـ ىع قةةةةد أن اعم يةةةةلم اعمملونةةةةِ مةةةةـ اعمًةةةةلملم يشةةةةهدون  ةةةةَشملم اًمشةةةةهَدشملم 

أيم ةر  ةذا اعم يةلم  يققًمقن: ال إًمةف إال اهلل حممةد رؾمةق  اهلل  ًمكةـ ذم اًمقىمةّ ىشًةف

اعمملونِ ال يعرومقن معنك  ذا اًمكلمِ اًمطوٌِ ال إًمف إال اهلل  ومَ ي لق ةَ مةـ اًمشةهَدة 
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  ال يشقهةةةةقن معَىوهةةةةَ  أو معةةةةَىوه   أيم ةةةةر  ةةةةًالء اعم يةةةةلم ¢عمكمةةةةد رؾمةةةةق  اهلل 

ةة اعمملونةةِ مةةـ اعمًةةلملم  كةةذا  صمةةؿ إذا و   مةةـ  -و ةةق مقضمةةقد والمةةد هلل-د ومةةوهؿ ضم 

اًمكلمةِ اًمطوٌةِ  اًمك ةػمون مةنهؿ ال يققمةقن سمكقهةَ قممة    يشهمةقن يشهؿ معنك  ةذا 

سم ةةة أل ا يم ةةةريـ  يشهمةةةقن اعمعنةةةك  وًمكةةةـ ال يققمةةةقن سمةةة  شم طلةةةُ مةةةـ ا قمةةة   

اًمنمةةقموِ  وًمةةذًمؽ وموجةةُ قمةةغم يمةةؾ  َقمةةِ مًةةلمِ شمريةةد أن دمعةةؾ دوًمةةِ اإلؾمةة أ 

 ء   ر السمةد ىمٌةؾ يمةؾد إمم اعمًلملم جمد ؿ وقمز ؿ اًمبةَسمطمقوقِ ىمَةمِ  وأن يعق

ىمٌؾ اًمةدقمقة إمم اًمًوَؾمةِ واالىم  ةَد واالضمة  ع وىكةق ذًمةؽ مةـ ا ًمشةَظ اًمعٍمةيِ 

اعمعروومةةِ اًموةةقأ واًم ةةل يدىةةدن طمقهلةةَ اًمكشةةَرن  يشةةؿ ال هي مةةقن سمٌمةةء نظمةةر ؾمةةق  

ذًمؽن  ن طموَهتؿ اًمدىوقيِ اًمعَضملِ شمققأ قمغم اًمًوَؾمِ واالىم  َد وو وإمم نظمةرا  

ُ أن يًمنةةةةقا ىمٌةةةةؾ يمةةةةؾ  ء ذم ًمكةةةةـ اعمًةةةةلمقن ًموًةةةةقا يمةةةةذًمؽ  اعمًةةةةلمقن  ةةةة

طموةةةَهتؿ اًمعَضملةةةِ: طموةةةَهتؿ ا سمديةةةِ اجًَمةةةدة قمةةةغم اًمقضمةةةف اًمةةةذ  يةةةر  اهلل شمٌةةةَر  

وشمعةةَمم  وذًمةةؽ ال يكةةقن سمَالؿمةة بَ  رةةذا ا مةةقر اسم ةةداء   أًيمةةد ًمكةةؿ اسم ةةداء   وإىةة  

 ةةُ قملةةوهؿ أن يٌ ةةدةقا سمشهةةؿ  ةةذا اًمكلمةةِ اًمطوٌةةِ  واًمةةدقمقة إًموهةةَ  واًمعمةةؾ رةةَ ذم 

  طَع ًمكؾ ومرد مـ أومراد اعمًلملم.طمدود اعمً

ةة وممةةـ ال   ؿ اًم ةةل يمنةةَ مررىةةَ رةةَ ىمةةق  سمعكةةهؿ: مةةـ اؾمةة عجؾ اًمٌمةةء ىمٌةةؾ أواىةةف ك 

 اسم كم سمكرمَىف.

ومهةةةةةذا اًم ةةةةةقرات اًم ةةةةةل شمقةةةةةقأ رةةةةةَ سمعةةةةةض اجل قمةةةةةَت اإلؾمةةةةة موِ  ةةةةةق مةةةةةـ سمةةةةةَب 

االؾمةةة عجَ  سمًَمٌمةةةء ىمٌةةةؾ أواىةةةف  وًمةةةذًمؽ يمَىةةةّ اًمن وجةةةِ: أن يٌةةة غم سمكرمَىةةةف  ومكةةةؿ 

ت ىمَمةةةّ  نةةةَ و نةةةَ   صمةةةؿ مةةةَ ضمنةةةقا مةةةـ ذًمةةةؽ إال اًمشةةةق  والن ةةةؾ ويمةةةؿ مةةةـ صمةةةقرا

مةـ طمةديْ  ¢عمَذا؟ اعمر اًم ؼم عمَذا؟ ى وجِ ذًمؽ أيشؿ ظمًَمشقا  د  رؾمق  اهلل 

أن اًمك ػميـ منهؿ يريدون أن يً نقا سمًن ف قملوف اًمً أ  وًمكـ اًمعقاـمػ اجلَحمِ 
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مةةةـ يم ةةةَب اهلل   اًم ةةةل ال يكةةةٌ  مةةةـ  َطمهةةةَ إال اًمعلةةةؿ اًمنةةةَومع و ةةةق اًمعلةةةؿ اعمًةةة قك

الديْ اًم كو  ىمد طمرمةقا طموةن  ىمةَمقا واؾمة عجلقا  ¢ومـ طمديْ رؾمق  اهلل 

َ  ىشؽم  ذم أن ىعرأل سمين اًمنٌل  طمون  ىز  قمغم ىملٌف أو  مةَ  ¢سمَ مرن  ىنَ  وع

صم ر  ﴿ىةةةةةز :  َ اعم  ةةةةةد  ةةةةة َ أ هي   ةةةةة ر  * ي 
ةةةةةؿ  وم ي ىةةةةةذ  ةةةةةؼم   * ىم  ةةةةةؽ  وم ك  سم  ر  ةةةةةر  * و  ةةةةةؽ  وم ط ه  سم  و 

صم  ر  و  * و  ج  ةةةةَة   ةةةةةز  وم  ضم   اًمر 

 .[5-1]المدثر:﴾

ةةةة عمةةةةَ أ   ر رةةةةذا ا مةةةةر ب يشةةةة بؾ سممكَرسمةةةةِ اعمج مةةةةع اًمةةةةذ  يعةةةةوش وموةةةةف سمًَمًةةةةوػ م 

واًمققة  سمؾ وب يعمؾ عمكَرسمِ اعمنكرات اًم ل يمَىّ حتوط سمف قملوف اًمً أ مـ يمؾ 

ضمَىُ  مـ أيمؾ أمقا  اًمنَس سمًَمرسمَ وسمًَمٌَـمؾ  ومـ شمعَـمل رشب اجمقر وىكةق ذًمةؽ  

 ذا أىف  ذا أمةقر همةػم منكةرة؟ ال  ًمكنهَة ًمةوس اان أوان معَجل هَة سمةقطمل مـة   ؾ يعنل

 .اهلل قمز وضمؾ أمرا ىمٌؾ يمؾ  ء أن يعنك سمًَم قطمود  وسمًَم  ة اًم ل السمد منهَ

َ  مةةنهؿ أيشةةؿ  وةة يعوشةةقن وموةةف   مةةع اًمةةذ وا اعمجًومكوةةن  ي ةةقر سمعةةض اًمنةةَس وفمنةة

ون ًًمةةةذًمؽ  ةةةؿ يلجةةة ًم قٌةةةؾ دقمةةةقهتؿ وطمكمهةةةؿ  واًمقاىمةةةع أن ا مةةةر ًمةةةوس يمةةةذًمؽن

الؾم ع   اًمققة  وموٌ لقن سمققة همَؿممِ شمقيض قمغم ىمقهتؿ  وشمقىمػ طمريمةِ دقمةقهتؿ 

 إمم مَ ؿمَء اهلل مـ ؾمنلم يم ػمة ويم ػمة.

ومع ا ؾمػ اًمشديد أوو  م َ  ًمدينَ: وم نِ الرأ اعمكل طموْ يمَىةّ اًمةدقمقة 

و  إمم اًمًلشوِ ذم أوضمهَ وذم أقم  جمةد َ ذم اًمدوًمةِ اًمًةعقديِن  يشةَ أىمةرب اًمةد

اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  يمَىةةةّ اًمةةةدقمقة اًمًةةةلشوِ  نةةةَ  منطلقةةةِ سمكةةةؾ طمريةةةِ ال م ةةةؾ هلةةةَ ذم 

  َ اًمدو  ا ظمر  جمرد أن ىمَمةّ  ةذا اًم ةقرة اعم ًَمشةِ ًملنمةع اىقلٌةّ اًمةدقمقة رأؾمة

قمغم قمقُ  ويمٌ ّ وم  شمًمع  نَ  دقمقة رصحيِ إال مَ ؿمَء اهلل ذم طمدود يمل ت 

مةـ ى ةَةٓ خمًَمشةِ الكمةِ اًمًةَسمقِ:مـ  يمكـ أن يققهلَ اعمًلؿ ذم يمةؾ سملةد  ومهةذا

 اؾم عجؾ اًمٌمء ىمٌؾ أواىف اسم كم سمكرمَىف.
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ًمةةةذًمؽ ىكةةةـ ىرضمةةةق مةةةـ إظمقاىنةةةَ اعمًةةةلملم ذم يمةةةؾ ىمطةةةر ومٍمةةة أن ي  ةةةدوا وأن 

يؽمي قا ذم دقمقهتؿ  وأن يعنقا سم شهومهَ ًملنَس قمَمةِ اًمنةَس  وًمةوس ومقةط اؾم  ةشَء 

لم قمَمةِ اًمنةَس سمكوةْ شم ةٌ  سمعض ا ومراد   ذا ال يكشل السمد مـ إؿمَقمِ اًمدقمقة سمة

أيشةةَ  ةةل الَيممةةِ  و ةةل اًمبًَمٌةةِ و ةةل اعمًةةوطرة و ةةل اعمقضمهةةِ هلةةًالء ا ومةةراد  

َ  أصةةٌكّ فمةةَ رة سمعةةض اًمٌمةةء  و  لةةػ قمةة  يمَىةةّ  وىكةةـ ىةةر  أن اًمةةدقمقة طمقةة

 قملوف مـ ىمٌؾ  وًمكنهَ فمَ رة.

عمَ شمدظمؾ إمم سموقت اعمًلملم  عمَ شمدظمؾ إمم ىملةقب اعمةدقمقيـ  سمكوةْ ىعةقد 

 إمم نظمرا. «أال وإن ذم اجلًد مكبِ ... »ديْ اًمًَسمؼ: إمم ال

سمكوةةةْ ي هةةةر صةةة ح  ةةةذا اإليةةة ن اًمةةةذ  دظمةةةؾ ذم اًمقلةةةقب قمةةةغم اجلةةةقارح ذم 

اًمٌوقت ذم اًمنًَء  ذم ا والد  ذا اًم َ رة ىَدرة ضمدا   وًمذًمؽ ومة  يكشةل أن ىةر  

يزا  يعةوش رة من نمة سملم سمعض ا ومراد أمَ اعمج مع اًمذ  ىعوش وموف  وم   ذا اًمن د  

ذم ضمَ لو ةةةف ا ومم  ال ينٌبةةةل أن ىًةةة عجؾ ا مةةةر  ةةةُ أن ى ةةةؾ دقمةةةَة إمم شمشهةةةوؿ 

 اًمنَس طمقوقِ اًمشهَدشملم  وإمم شمرسمو هؿ قمغم اًمعمؾ ر   أمَ جمرد اًمك أ أوال .

َ   ومهةةذا يملةةف ال يكشةةل  وم سمةةد مةةـ ىمةةرن اًمعمةةؾ مةةع اًمقةةق   )اىقطةةَع( صةةكو  صمَىوةة

ر وال ىطوةةؾ اًمكةة أ: إن اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِ واًمشةةهَدة  هلةةذا ىملنةةَ أيم ةةر مةةـ مةةرة   وىةةذيم 

شمنكٍمةةةةة ذم ىقط ةةةةةلم أؾمَؾمةةةةةو لم  ةةةةةَم لم قم وم ةةةةةلم ضمةةةةةدا   وقمةةةةةدأ اى ٌةةةةةَا يم ةةةةةػم مةةةةةـ 

وا زوا ذم طموةةةَهتؿ اًمةةةدىوَ  وال  ةةةؿ  وةةةًاجل قمةةةَت هلةةة : يعوشةةةقن  كةةةذا ال  ةةةؿ قمةةة

 ىشًةةهؿ ًموكقىةةقا ؾمةةعداء ذم ااظمةةرة  مةةَ لةةَ  َشمةةَن اًمكلم ةةَن؟ اًم  ةةشوِ واًمؽمسموةةِ  

 مـ اًم  شوِ واًمؽمسموِ. السمد

يم ةةةةػم مةةةةـ اًمنةةةةَس سمةةةةؾ ومةةةةـ اجل قمةةةةَت يةةةةدقمقن إمم اإلؾمةةةة أ ًمكنةةةةف إؾمةةةة أ همةةةةػم 

م شك  إؾم أ ورصمنَا قمغم مَ وضمةدىَا ذم سمطةقن اًمك ةُ  ذم  ةذا اًمك ةُ مةَ ي ة  
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َ   يمؾ  ذا م نَىمكِ.  ومَ ال ي    قمقودة وطمك    وظملق

اًمؽمسموِ   ُ أن ىشهؿ ـموُ إذا :  دوال اًمنقط لم  َم لم ضمدا  اًم  شوِ و اًمشوخ:

اإلؾم أ ومه   م شك مش زيد وسمكر وقممرو   َقمِ صمةؿ يرسمقىةف قمةغم ذًمةؽ إن ؿمةَء 

اهلل. يعنةةةل: اعمهةةةؿ أىةةةف اًم  ةةةشوِ واًمؽمسموةةةِ  شم ةةةشوِ اإلؾمةةة أ  ةةةَ دظمةةةؾ وموةةةف  وشمرسموةةةِ 

 ىشقؾمنَ وأ لونَ وجم معَشمنَ اًم ل ىعوش وموهَ قمغم أؾمَس اإلؾم أ اعم شك  ىعؿ.

 (  00:  22: 22/ 201) اهلدى والنور /

 (  00:  35: 38/ 201) اهلدى والنور /

 

 اجلصائسيف العىن الطٗاض٘ 

ةةةة إاًمشةةةةوخ: ىكةةةةـ شميشمونةةةةَ أظمٌةةةةَر يعنةةةةل مةةةةـ قمنةةةةد  َ سمةةةةس مةةةةَ ىةةةةدر  شمشَصةةةةولهَ ظمقاى 

َ  شمر ةةةِ اًمقةةةَةملم قمةةةغم ؾمةةةق   ةةةذا اجل  ةةةػم عمجَرةةةِ  وطمقَةقهةةةَ وال ىةةةدر  ايكةةة

ػمون ًمنَ اًمًٌوؾ ًمشهؿ  ء مةـ  ةذا الَيمؿ  نَ  اان اى ؿ ضمزيمؿ اهلل ظمػما  يعنل شمن

َ  و ذا اعمقدمِ مـ اًمذ  ووعهَ.  اًمقاىمع اًمذ  ىكـ ىجهلف متَم

س مةةدين  : قمةةغم طمًةُة ا ؾمةةلقب قمةةغم طمًةُة ا ؾمةةلقب  ةةق يكةةقن قمٌةَة ... مداظملةِة

ع(  ىةةف ذم  ج يعنةةل اقمةةرومهؿ ...)اىقطةَة  القوقةِةقمةةغم طمًةُة ا ؾمةةلقب يكةةقن قمةةكم سملكةَة

 .  اًم جموع  ق أصٌكنَ ااناًمذ  يمنَ ىنكرا قمغم اإلظمقان اعمًلملم

  .اى ؿ شمقعقن ذم  ذا واو  اًمشوخ:

مداظملةةةةةِ: وسمع نةةةةةَ ىعةةةةةؿ وسمع نةةةةةَ أن  علةةةةةقا قمةةةةةغم ا ىمةةةةةؾ ذم مكَشمةةةةةُ أو رًؾمةةةةةَء 

اعمكَشمةةةُ قمةةةغم ا ىمةةةؾ أن يكقىةةةقا ؾمةةةلشولم  ومشةةةل القوقةةةِ ب حيرصةةةقا قمةةةغم ذًمةةةؽ 

وضمعلةةةقا يمةةةؾ مةةةـ  ةةةُ ودب مةةةـ اًمنةةةَس اعمهةةةؿ يكةةةقن إىًةةةَن ـموةةةُ ويكةةةقن يمةةةذا 
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 ذا. ويكقن يم

  ذا ظمطي.  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

َ  ل اًمكقّيمداظملِ: َ شمكقن اًموقأ ومو  قملمن ِ أىمق  م ؾمو ًَو لشولم اًم ِ ا ظمقة اًًم  . طمريم

 ؾملشولم ذم اًمكقيّ. مداظملِ:

اًمشوخ: ًمكـ أىَ ذم اقم قَد  أن اًمعَىمٌِ يم  ىملّ سمًَمنًٌِ إًموكؿ  ذا اًمزمـ ًموس 

ًمًوَؾمةةِ اجَرضموةةِ اجَرضمةةِ قمةةـ  ةةق زمةةـ اإلؿمةة بَ  سمًَمًوَؾمةةِ اجَرضموةةِ وأقمنةةل سمَ

ىشةس اعمكلةةػ وإىةة  اًمقاضمةةُ اؿمةة بَ  سمًَمًوَؾمةِ اًمداظملوةةِ  يعنةةل أن يةةر  اإلىًةةَن 

ىشًف وذويف اًمذيـ طمقًمف شمرسموِ إؾم موِ ىمَةمِ قمةغم اًمشهةؿ اًم ةكو  ًممؾمة أ  طم ةك 

شم ًةةع  ةةذا اللقةةَت وشمعةةؿ يم ةةػما  مةةـ ؾمةةكَن شملةةؽ اًمةةٌ د وشمةةؽماسمط سمعكةةهَ مةةع سمعةةض 

ال ىةةدر  يموةةػ شمكةةقن ا مةةقر  وم  ةةٌ  ومةةو  سمعةةد  يم لةةِ واطمةةدة قمةة  ىمريةةُ أو سمعوةةد 

ويًػم هلؿ يم  ذم اًم عٌػم اًمعٍم  ؿمعٌوِ ًمألمِ  وم يظمذ اًمدقمقة منموقمهَ اًمطٌوعل 

ذم  ةةةذا اًمشةةةعُ سمكوةةةْ أيشةةةؿ ي هةةةرون سمةةةييشؿ أىمةةةق   َقمةةةِ  نةةةَ   وال ؿمةةةؽ أىةةةف 

إن ب  ؾموي  يقأ شم طدأ  ذا اجل قمِ ؿمًَوا أأ أسمقا مع اجل قمَت ا ظمر   يشَ

شمكـ مع  ذا اجل قمِ ومهةل وةد َ وإذا اصةطدأ الةؼ مةع اًمٌَـمةؾ  اىشجةر اعمقىمةػ 

 ال سمد طمون ذ ينٍم اهلل مـ يشَء مـ قمٌَدا.

 نةةَ ذم القوقةةِ  يعنةةل ىمةةدوشمنَ ذم اًمقكةةوِ اًمًةةػمة اًمنٌقيةةِ يموةةػ سمةةدأ اًمرؾمةةق  

 فمؾ صم صمِ قمنمةىك ف قمجوٌِ ىٌونَ صلقات اهلل قملوف اعممدود سمًٌُ ىمق  مـ اًمً ء 

  َ يةةةةةةدقمق اعم ةةةةةةًَمشلم ذم مكةةةةةةِ  ي ةةةةةةؼم قمةةةةةةغم إيةةةةةةذاةهؿ وقمةةةةةةغم أذا ةةةةةةؿ  وقمةةةةةةغم قمَمةةةةةة

مشَيمً هؿ  و ق ي كم يم  شمعلؿ أًمققا اًمقَذورات قمغم فمهرا وىمَأ أسمق سمكر يةداومع 

ء مـ  ذا اعم ةَةُ قمنف ىمَة : أشمق لقن رضم   يقق  ر  اهلل  ىكـ مَ وىمعنَ ذم  

أن هيةةةَضمر ومةةةيمر  -مةةةَ رأ وىعةةةؿ -سمعةةةد  ةةةذا اعمةةةدة مةةةـ اًمًةةةنلم  رأ  مةةةـ الكمةةةِ 

سمَهلجرة أو  مرة قمغم الٌشةِ  وأظمةر  إًموهةَ  صمةؿ  ةَضمر  ةق سمنشًةف إمم مكةِ ومعةف 
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سمعض اًم كَسمِ  و كذا سمدأ اًمريمُ يلكؼ سميمػما سمرةوًهَ وىٌوف وسمدأت اًمدقمق  ذم 

اعمدينةةِ اعمنةةقرة شمننمةة وارأل فملهةةَ قمةةغم سموةةقت ؾمةةكَيشَ  إمم أن صةةَر ا مةةر حيةةر  

َصةةِ اعمنةةَومقلم مةةنهؿ  وسمةةدأت سمعةةد َ اعمنَوؿمةةَت شمةةدر  ا قمةةداء اًمةةذيـ  نةةَ  وسم 

سمقل ذم اًمكشَر ضمًَوا مـ مكِ ًموقَشملقا اعمًلملم و ةؿ ذم اعمدينةِ  وىمعةّ معريمةِ 

سمةةدر وشم  ةةَ أطمةةد وو إمم نظمةةرا  اًم ةةَريخ يمةة  يققًمةةقن يعوةةد ىشًةةف وسم َصةةِ أن  ةةذا 

ضمةةد قمةةغم وضمةةف ا رض منةةذ ظملةةؼ اهلل  ندأ اًم ةةَريخ  ةةق ظمةةػم شمةةَريخ  ةةق ظمةةػم شمةةَريخ و 

إمم أن شمقةةقأ اًمًةةَقمِ  ومهةةذا اًم ةةَريخ  ةةق ىمةةدوشمنَ  ومةةي  يشكةةِ إؾمةة موِ اًموةةقأ ال شمعوةةد 

  َ  ةةةةذا اًم ةةةةَريخ سمكةةةةؾ شمشَصةةةةولف وأضمزاةةةةةف وميىةةةةَ ذم اقم قةةةةَد  أىةةةةف حمكةةةةقأ قملوهةةةةَ ؾمةةةةلش

سمَهلزيمِ وسمعدأ اًمنجَح واالى  َر   ن اهلل قمز وضمؾ يقق  ذم اايِ اًم ل يلهةٓ رةَ 

مَ شم كمنف مـ م ةؾ  ةذا اًم ش ةوؾ أال و ةل ىمقًمةف  وع ا طمزاب وىمؾ مـ ي نٌف إمم 

ومنٍمةةىَ هلل ًمةوس سمةةين ى ةقر قمةةغم اعمج مةع اًمةةذ   ﴾ن شمنٍمةةوا اهلل ينٍمةيمؿإ﴿شمعةَمم: 

ىعوشةةف  وإىةة  أن ى ةةقر قمةةغم أىشًةةنَ  و نةةَ حييةةين طمكمةةِ قمٍمةةيِ  طمةةد اًمةةدقمَة 

اإلؾمةةةةة مولم الكمةةةةةِ شمقةةةةةق  أىمومةةةةةقا دوًمةةةةةِ اإلؾمةةةةة أ ذم ىملةةةةةقسمكؿ وشمقةةةةةَأ ًمكةةةةةؿ ذم 

  يققًمقن:–أروكؿ  

 اًمةةةةةرأ  ىمٌةةةةةةؾ ؿمةةةةةجَقمِ اًمشةةةةةةجعَن

 

 

 

ين    ةةةق ا و  و ةةةل اعمكةةةؾ اًم ةةَة

 ع  ا ي  د  يعنةةةل ىمٌةةةؾ مةةةَ اإلىًةةةَن أن ي هةةةر ؿمةةةجَقم ف وسمطقًم ةةةف سم ةةة  
ةةة ؾ رأيةةةف أ   طةةةط م 

 سمعديـ ينشذ اعم طط سمشجَقمِ .

 مداظملِ: ـموُ  ذا شمقع ؿمو نَ قمغم  ًالء ا طمزاب. 

 اًمشوخ: يملهؿ. 

 . مداظملِ: ؾمٌكَن اهلل ضمَءت ذم مكَيشَ

 اًمشوخ: يملهؿ أسمدا . 

 مداظملِ: اهلل أيمؼم

 (  00:  26:  37/ 266) اهلدى والنور/
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 ِن ٖٕصف وَ اغتغن بالعىن 

 الطٗاض٘ بأٌْ وبتدع؟ 

ـ ينشةةبلقن سمًَمعمةؾ اًمًةةوَف سمَالسم ةداع  ومهةةؾ ىمةةقهلؿ  َب ي همةةقن اًمةذي :  نةَة  ؿمٌة مداظملِة

 .نَس؟ سمَر  اهلل وموؽًملداقموِ مٌ دع ضمَةز أأ ال ومَ  ق اًمكَسمط اًمنمقمل ذم اسم داع اًم

اًمشةةةوخ:  ةةةذا ًمةةةوس مةةةـ االسم ةةةداع سمًةةةٌوؾ وال يًةةةمك  ةةةذا اًمةةةذ  ي عةةةَـمك اًمعمةةةؾ 

َ   يمؾ مَ يمكةـ أن يقةَ  سميىةف ظمةًَمػ ى ةَأ اًمةدقمقة إمم اهلل  اًمًوَف ىمٌؾ أواىف مٌ دقم

قمز وضمؾ جم هةدا ن  ن االسم ةداع ذم اًمةديـ  ةق أن ي قةرب اعمًةلؿ إمم اهلل قمةز وضمةؾ 

َ  إمم اهلل قمةةز وضمةةؾ رةةَ ذم سمعٌةةَدة ال أصةةؾ هلةةَ ذم ا ًمنمةةع  ومهةةق يةةي  رةةَ ًموةةزداد شمقرسمةة

زقممةةف   ةةذا  ةةق اعمٌ ةةدع  واًمةةذيـ يعملةةقن اًموةةقأ ذم اًمًوَؾمةةِ  ةةًالء ال يقةةَ  أيشةةؿ 

اسم دقمقان  ن اًمًوَؾمِ ذم اإلؾم أ ميمقر رَ ويكشل ذم ذًمؽ رؾمًَمِ ؿموخ اإلؾم أ 

سميؾمةةًَموُ اًمةةةدقمقة  اسمةةـ شموموةةِ اًم ةةةل اؾمةةمهَ اًمًوَؾمةةِ اًمنمةةةقموِ  وًمكةةـ اًمقكةةوِ شم علةةةؼ

وًمةةةوس ومةةةو  ىع قةةةد مةةةـ أؾمةةةلقب اًمةةةدقمقة ذم  ةةةذا اًمزمةةةَن اًمةةةذ  ال يكةةةَد يقضمةةةد سملةةةد 

إؾمةةة مل يشةةةٌف ذم ومهمةةةف ًملعقوةةةدة اًمًةةةلشوِ اًم ةةةكوكِ اعمج مةةةع اإلؾمةةة مل ا و   

عنةةةقن سمٌصةةة ح قمقَةةةةد مةةةـ  َ   ةةةؿ اًمةةةذيـ ي  وًمةةةذًمؽ ومنع قةةةد أن اًمةةةدقمَة اإلؾمةةة مولم طمقةةة

َف وميمر ؾمَسمؼ  واىف  وإن يمَن ال سمد ًمف منف طمقهلؿ مـ اعمًلملم  أمَ اًمعمؾ اًمًو

مةـ مةَت وًمةوس »ومقضمقد اجلوشِ اعمًةلؿ ال سمةد هلةذا ًمققًمةف قملوةف اًم ة ة واًمًة أ: 

وًمكةةـ  ةةذا اجلوشةةِ ال يمكةةـ إ ةةَدا ىمٌةةؾ إ ةةَد  «ذم قمنقةةف سموعةةِ مةةَت مو ةةِ ضمَ لوةةِ

اعمج مةةع اإلؾمةة مل واعمج مةةع اإلؾمةة مل ال يمكةةـ حتقوقةةف ىمٌةةؾ إ ةةَد اجل قمةةِ 

َ   ومهةةةذا طملقةةةَت نظمةةةذ سمعكةةةهَ سمرىمةةةَب سمعةةةض  وممةةةـ أراد أن ي ةةةؾ إمم ا عمًةةةلمِ طمقةةة

 ظمةةةػمة و ةةةل إ ةةةَد اجلوشةةةِ م لةةةف يمم ةةةؾ اًمةةةذ  يريةةةد أن ي ةةةؾ إمم رأس االلقةةةِ 

 ا  راأ و ق سمعد ب يقّعد اًمقَقمدة وب يكع ا ؾمَس هلذا اًمٌنوَن اًمشَمخ.

 ( 00: 06: 27/ 347) اهلدى والنور / 
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 ٔاالغتغاه بّا بني العىن بالطٗاضٛ

ضمزا  اهلل ظمػم يَ ؿموخ  وأطمًـ اهلل إًموؽ  طمذرشمنَ يم ةػما  مةـ االؿمة بَ   مداظملِ:

َ  سملم اًمعمؾ سمًَمًوَؾمةِ واالؿمة بَ  رةَ أطمةُ أن  سمًَمًوَؾمِ وًمكنل أضمد ذم ىشيس ومرىم

أقمروةةف قملوةةؽ ومةةيرضمق أن شمقوةةكف زم.. اًمعمةةؾ سمًَمًوَؾمةةِ ومةةو  يٌةةدو زم  ةةق دظمةةق  

ًمكةةـ االؿمةة بَ  سمًَمًوَؾمةةِ  ةةق حتةةذير اًمنةةَس مةةـ اًمؼمعمَىةةَت وشمشةةكوؾ ا طمةةزاب  و

اًمشر  اًمًوَؾمةوِ اجطةػمة  وحتةذير اًمنةَس مةـ اجطةر اًم ةهوقين واًمشةوققمل وهمةػم 

ذًمةةةةؽ  ومهةةةةؾ  ةةةةذا االؿمةةةة بَ  رةةةةذا اعمعنةةةةك أىم ةةةةد حتةةةةذير اعمًةةةةلملم مةةةةـ ا ظمطةةةةَر 

 اعمعَرصة   ؾ  ذا يعنل أمر حتذرىَ منف أأ..؟

َن وال ينة ط  وموةف قمنةزان  ًمكةـ  ةؾ اًمشوخ: طمَؿمك سمؾ  ذا أمر ال   لػ وموف اصمن

 اعمق قد مـ قممؾ اًمًوَؾمِ  ق رذا اًمداةرة اًمكوقِ اًم ل ذيمرهتَ أىّ اان؟

 مداظملِ: ال سمًَمطٌع ًمكـ أطمٌٌّ اًم ييمد.

 اًمشوخ: إذا  أىَ أضمٌ ؽ وىمد شمييمدت والمد هلل.

 مداظملِ: المد هلل.

 ( 01:  10: 43/   352) اهلدى والنور / 
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 حٕه العىن الطٗاض٘

المةةةد هلل  ال ؿمةةةؽ وال ريةةةُ أن اهلل قمةةةز وضمةةةؾ ىمةةةد أمرىةةةَ سمًَم عةةةَون ذم  داظملةةةِ:م

يم َسمةةف ضمةةؾ وقمةة  و ةةق أمةةر واضمةةُ قمةةغم اعمًةةلملم  واإلؿمةةكَ  ىةةر  قمنةةد اجلموةةع 

طمقوقِ سملم مًَةؾ اًم ن ةوؿ اعمنمةوقمِ اًم ةل أمرىةَ اهلل قمةز وضمةؾ سمةين ى عةَون رةَ وسمةلم 

َ  ًمل َ  وشمشرىمةة َ  ودممعةة مًةةلملم حتةةّ مةةَ يًةةمك سمرايةةَت اًمقكةةَيَ اًم ةةل يريةةدويشَ حتزسمةة

ؾموَؾموِ  ذيمرشمؿ ؿمو ل ومو  ورد ذم اًمًًا  اًمًَسمؼ مـ ا خ اعمكةرأ وضمةقد شمك ةؾ 

ن ؿ وموف أقمكَةف قمغم طمًُ اجلنًةوَت  ومةيضمٌ ؿ ال مةَىع  قمةغم م ةؾ  ةذا اًم قًةوؿ  ي 

قمةةةغم طمًةةةُ اجلنًةةةوَت يةةةًد  يمةةة   ةةةق مشةةةَ د إمم اؾمةةة ع ء سمعةةةض  ةةةًالء قمةةةغم 

 ذم  ذا اعمًيًمِ.. ًالء أو يًٌُ ومرىمِ  اًم ش وؾ 

ذم أ  مًةةةةيًمِ يةةةةَ أظمةةةةل ذم اًم ن ةةةةوؿ اًمًةةةةوَف أو ذم شمن ةةةةوؿ  ةةةةَ أرشىةةةةَ  اًمشةةةةوخ:

َ   َ  ُ ذم اإلؾم أ؟  وذيمرهتَ نىش

 وومو   ُ ذم اإلؾم أ يكقن اًم عَون. مداظملِ:

 اًمًًا  اًمًَسمؼ إذا يمَن ذم  ذا الدود وم  وموف إؿمكَ . اًمشوخ:

 إذا   نَ ًمميكَح طم ك ال يلٌس. مداظملِ:

 ال سميس وو  ًمنَ يَ أظملن  ىف  نَ مقوع ؾمًا  يعنل. اًمشوخ:

 ؾمًاًمؽ طمًُ اجلنًوَت ًمق شمعودا ًملشوخ رمحؽ اهلل..  مداظملِ:

ال سمس شمعود اعمك ةقب  ن اعمك ةقب ىمرأشمةف  شمعوةد اًم قوةو  يعنةل  ةؾ  مداظملِ:
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اًم ن ةةوؿ اًمًةةوَف الةةز  اًم كةة كم أأ اًم ن ةةوؿ اًمنمةةقمل اًمقاضمةةُ اًمةةذ  دىةةدن قملوةةف 

 طم نَ قملوف؟ ؿمو نَ و

 اًم ن وؿ اًمنمقمل اًمقاضمُ. مداظملِ:

  ؾ  ذا واىمع؟ مداظملِ:

 ىعؿ. مداظملِ:

 مَ أفمـ. اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

يعنةةل إن يمةةَن  نةةَ   َقمةةِ يعنةةل أىةةَس م شقةةلم قمةةغم اعمةةنهٓ اًمًةةلشل  مداظملةةِ:

 وًمكـ وضمقد شمك ؾ م      لػ قمـ ضمنًوِ شمك ؾ نظمر ًم ًهوؾ اًمعمؾ اًمدقمق .

َ  مةةةَ أىةةَ أشم ةةقر  ةةذ اًمشةةوخ: ا سمًَمنًةةٌِ ًمل ن ةةوؿ اًمقاضمةةُ يمةة  ىكةةـ ىعةةؽمأل  وعةة

َ  قمةغم  ي  قر  إى  ي  قر ذم ذًمؽ اًم ن وؿ اًمذ   ق أظمق اًم كزب اعمكةذور رشقمة

ا ىمؾ سممشهقمنَ ىكـ  واان مَ داأ اًمًًا  أقمود ذم اعمقوقع ظملونَ ى قؾمع ىملو    

را  وى ـ أن سمعد  ذا اًم قوو  ىكـ صَر قمندىَ شمن و ن: شمن وؿ ىقضمٌف وشمن وؿ ىنك

 ذا اًم ن وؿ اًمذ  ىنكرا يمكـ أن يقع وموف م ؾ مَ ضمَء ذم  ذا اًمًًا   اان ًمن ييمد 

 مَ  ق اًمًٌُ ذم أن  ذا اًم ن وؿ روقمل وموف اجلنس؟ مَ  ق اًمن ذم ذًمؽ؟ 

شمًةةهوؾ اًمعمةةؾ اًمةةدقمق  وًمعةةدأ ىمةةدرة  ةةًالء ا ؿمةة َص سمعمةةؾ ىشةةس  مداظملةةِ:

 ا ومراد ااظمريـ.

سمةةَجلنس  ىمةةد يكةةقن ضمةةنس واطمةةد ىةةَس يًةة طوعقن   ةةذا ًمةةوس ًمةةف قم ىمةةِ اًمشةةوخ:

وىةةةَس ال يًةةة طوعقن  وضمةةةنس نظمةةةر يملهةةةؿ أ ةةةؾ ًمعمةةةؾ مةةةَ  ومجنًةةةنَ ًمةةةوس ًمةةةف قم ىمةةةِ 

سمَعمقوةةقع  وميىةةَ أظمشةةك أن يكةةقن اعمقوةةقع ًمةةف قم ىمةةِ سمَإلىملوموةةِ أو سمًَمقٌلوةةِ يمةة  
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 يقَ  اًموقأ.

 حيدث.  ق مداظملِ:

 ىعؿ؟ اًمشوخ:

 حيدث.  ق مداظملِ:

ا  ق اعمق قد ومهق ي  ءأ مع اًم ن وؿ اعممنقع قمنةدىَ وًمذًمؽ إن يمَن  ذ اًمشوخ:

 وال ي  ءأ مع اًم ن وؿ اًمقاضمُ ًمدينَ  همػما؟

 ضمزا  اهلل ظمػم.  مداظملِ:

 وإيَيمؿ. اًمشوخ:

اعمًةةيًمِ مطةةروح طمقوقةةِ يمنةةَ ىٌك هةةَ مةةع جممققمةةِ مةةع ا ظمةةقة أىةةف ذم  مداظملةةِ:

وىمةد اى هجةقا طمَ  سمعض اًمذيـ ارشميوا اًمعمؾ اًمًوَف ذم سمعض اًمةٌ د اإلؾمة موِ  

 ةةذا ا مةةر وىمةةد أطمةةرزوا سمعةةض اًم قةةدأ ومةةو  يٌةةدو   ةةؾ ذم  ةةذا اًمةةٌ د يقةةَـمعقن أأ 

ي ن كقن اعمقَـمع؟ أأ ي ن كقن مةع اعمةًازرة ًمنٍمةهتؿ ًملقصةق  إمم طمكةؿ أو مةَ 

 ؿمَسمف ذًمؽ؟

َ  ذم الجةَز  وضمقاسمنةَ  اًمشوخ: َ   نةَ وؿمةشهو ىكةـ ؾمة لنَ  ةذا اًمًةًا  يم ةػما   َشمشوة

اًمك أ اًمًَسمؼ وأىَ أذيمر رذا اعمنَؾمٌِ أن أطمد اجلزاةريلم قمغم  ذا سمعكف ومهؿ مـ 

َ  منذ ؿمهر أو ؿمهريـ وؾميًمنل قمـ  ذا اًم ك ؾ واًم كزب وميضمٌ ف سم   اشم ؾ    َشمشو

شمعلمقن أىف ال طمزسموِ ذم اإلؾم أ  أمَ اًمدقمقة ًممؾم أ واًم عةَون قمةغم  ةذا اًمةدقمقة 

اعمقضمقد اان ذم  ومهذا أمر واضمُ و ق وضمقب يمشَةل  وميضمَسمنل رضمؾ سمين اًمرةوس

 ذًمؽ اًمٌلد حتّ يدا يمذا ملوقن مـ اًمشٌَب.

 ... الزب شمق د ؿمو نَ؟ مداظملِ:
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ىعةةةؿ  يمةةةذا ملوةةةقن ىمةةةَ  زم مًةةةِ ؾمةةة ِ واهلل مةةةَ قمةةةَد أذيمةةةر ضموةةةدا   ورةةةذا  اًمشةةةوخ:

اعمنَؾمٌِ ذم الٓ ًمقوّ سمعكهؿ وذيمرت هلؿ  ذا اجؼم ىمَ  زم: ال  ذا اًمةرىمؿ وموةف 

َ  و ةةذا  مًٌَمبةةِ إذا ىموةةؾ ملوةةقىلم مةة     صم صمةةِ  كةةـ اعمهةةؿ  أىةةَ أضمٌةةّ اًمًةةَةؾ  َشمشوةة

َ   ل  ع  اًمرةوس اؾم طَع أن ي   ّ اًمًةَةؾ ـمٌعة ؿ  ذا اعم يلم ويرسموهؿ قمغم اإلؾم أ؟ ر 

َ  و ةةق ضمةةقاب قمةةـ  و ةةذا اًمنقطةةِ اًم ةةل ىكةةـ ىدىةةدن طمقهلةةَ  ؾمةةًا  يمةةَن ضمةةَءين أيكةة

 ةةةل سمعةةةض مةةةَ ضمةةةَء ذم ؾمةةةًاًمؽ  ىكةةةـ اان قمنةةةدىَ قمةةةدة  َقمةةةَت منهةةةَ اجل قمةةةِ اًم

َ   ًمكـ ىكـ ىر  طمًُ مَ ؾممعنَ مـ  يمًٌّ اجلقًمِ اًمًوَؾموِ يم  أرشت أىّ نىش

ا رشـمةةِ اًم ةةةل شمكلمةةّ وموهةةةَ أن  ةةذا اًم ك ةةةؾ و ةةةذا اًم كةةزب همةةةػم منمةةوع ًمكةةةـ مةةةَ 

كّ  َقمةةةةَت خم لشةةةةِ أىشًةةةةهَ ًم ةةةةنج  ذم االى  َسمةةةةَت اًم ةةةةل  رأيةةةةؽ اان ىمةةةةد رؿّمةةةة

ىنكةةؿ إمم اًم ك ةةؾ  يًةةمق َ اى  َسمةةَت اًمٌلديةةِ  ومةة  شمن ةة  يكةةقن مقىمشنةةَ ىكةةـ  ةةؾ

اإلؾمةةة مل  ةةةذا أأ مةةةَذا؟ وميضمٌ ةةةف سمٍمةةةاطمِ ال شم ك لةةةقا وال شم كزسمةةةقا  وًمكةةةـ إذا يمةةةَن 

 نةةةَ  قمةةةدة  َقمةةةَت رؿمةةةكقا أىشًةةةةهؿ ومَظم ةةةَروا مةةةنهؿ ا ىمةةةؾ رشا   أ    ةةةةَرون 

َ  ًمكـ  ذا ال يعنل أن ينكمقا إًمةوهؿ  و ةذا مةـ اًمقَقمةدة ا صةقًموِ  اإلؾم مولم ـمٌع

ىمع سملم رشيةـ اظم ةَر أىملهة  رشا  أو ًرا   ومةٌذا  ال شمك ةؾ اًم ل شمقق  أن اعمًلؿ إذا و

ًمكةةـ إذا يمَىةةّ  نةةَ   َقمةةَت إؾمةة موِ و َقمةةَت همةةػم إؾمةة موِ ومةةنكـ ال سمةةد أن 

مةـ أ ةقن ى  َر مـ  ق أىشع ًملمًلملم وًمق سمعض اًمنشع يعنل طمنَىوةؽ سمعةض اًمنمة 

 سمعض  ومهذا ضمقا  قم  ؾميًمّ مـ اًمًًا .

 أطمًـ اهلل إًموؽ. مداظملِ:

 يَ ؿمو نَ طمق .. :مداظملِ

 شمشكؾ. اًمشوخ:

المةةةد هلل  وموةةةف ؾمةةةًا  يةةةَ ؿمةةةوخ سمًَمنًةةةٌِ ًملكةةةديْ اًمةةةكم طمةةةدصم نل اان   مداظملةةةِ:
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سمًَمنًةةةٌِ شمع ةةةؼم الَيمموةةةِ اعمطلقةةةِ هلل قمةةةز وضمةةةؾ يمةةة  ىعلةةةؿ  إذا دظمةةةؾ أطمةةةد اًمؼمعمةةةَن 

ل ةة ؿ معهةةَ ومةةع ضمَ لو هةةَ أسمةةدا  ذم شماعمًةةلمقن وموع ةةؼم متووةةع ًمقكةةوِ اًمعقوةةدة اًم ةةل ال 

مةةةـ اًمطةةةر    ةةةؿ ذم ضمَ لوةةةِ وىكةةةـ ذم إؾمةةة أ ال ىةةةرشمٌط معهةةةؿ أسمةةةدا  وال أ  ـمريةةةؼ 

ىل قل أسمدا  ومشل  ذا اًمنَطموِ إذا دظمؾ مًةلؿ قمنةد طمكةؿ ضمةَ كم ومهةذا ؾمة كقن ى ةرة 

 وعةةِ ًملمًةةلملم قمةةغم اًمعقوةةدة  ويمةة  ىعلةةؿ أن اًمعقوةةدة أو   ء وموهةةَ مق ٍةة ال 

 نَ؟ًم اإًمف إال اهلل الَيمموِ اعمطلقِ  وملهذا أرضمق أن شمقوكق

ومهذا ال ؿمؽ يَ أظمل وأفمـ اجل قمِ اًمذيـ يعنل يبلُ قمغم فمنهؿ أيشؿ  اًمشوخ:

إذا دظملةةقا اًمؼمعمَىةةَت اًمقَةمةةِ اًموةةقأ أيشةةؿ ي ةةلكقن وال يشًةةدون ال  ًَمشقىنةةَ سمةةين 

ا صةةةةؾ ذم اإلؾمةةةة أ  ةةةةق اًم قطموةةةةد وأىةةةةف  ةةةةُ قملونةةةةَ أن ىكةةةةَرب يمةةةةؾ اًمةةةةن ؿ اًم ةةةةل 

وال   لشةةقن إال أومةةراد ىملولةةلم   ةةًَمػ اإلؾمةة أ   ةةؿ يل قةةقن معنةةَ ذم  ةةذا اًمنقطةةِ

َ  منهؿ  ًمكـ ىكـ ال ىل قل معهؿ أن  ذا  ق ـمريؼ اإلصة ح  ومَإلصة ح إىة   ـمٌع

َ  سم قةةةةةديؿ اًمعلةةةةةؿ اًم ةةةةةكو  إمم ا ظمةةةةة   واًمًةةةةةلق   وشمرسموةةةةةِ  يكةةةةةقن يمةةةةة  ىملنةةةةةَ نىشةةةةة

اعمًةةلملم قمةةغم  ةةذا ا ؾمةةَس  ومةةدظمق  مًةةِ أو قمنمةةة أو قمنمةةيـ أو مَةةةِ مًةةلؿ 

مةةف ىمةةَةؿ قمةةغم ظمةة أل اإلؾمةة أ  ةةذا ال حيقةةؼ ىٍمةة اإلؾمةة أ ذم اًمؼمعمةةَن اًمةةذ  ى َ

َ   وإىةةة  ومةةةو  أرشت إًموةةةف وإن يمةةةَن  ةةةذا ال يلةةةزأ سمةةةف اًمشةةةرد إىمةةةرار وشمييوةةةد  ةةةذا  إـم ىمةةة

اًمن ةةَأ اًمقةةَةؿ اًمةةذ   ةةق وةةد اًمن ةةَأ اإلؾمةة مل  ال ؿمةةؽ أن سمقةةَء اعمًةةلملم يعنةةقن 

كةة أ إمم سم  قوةةػ  َقمةةِ اعمًةةلملم وشمعلةةومهؿ وشمةةرسمو هؿ قمةةغم اإلؾمةة أ دون االى

 ذا اًمؼمعمَىَت اًم ل ىمَمّ قمغم اًمن ؿ اًمكَومرة همةػم اعمًةلمِ   ةذا مًةيًمِ واوةكِ 

طم ةةك اًمةةذيـ يةةدظملقن ويشًةةدون سمًَمةةدظمق  مةةَ  ةةًَمشقن ذم ذًمةةؽ ًمكةةـ مةةع ا ؾمةةػ 

ًمشقىنةةةَ ذم شمطٌوقهةةةَ   ةةةؿ ي شقةةةقن معنةةةَ ذم اًمقَقمةةةدة َ ةةةؿ يل قةةةقن معنةةةَ ذم  لةةةِ و 

َ  طم ةك سمعةض  اًم ل شمقق  اًمبَيِ شمؼمر اًمقؾمولِ أيشَ ًموًّ ىمَقمدة إؾم موِ ًمكنهؿ قمملوة

َ   و نةةَ  سمعةةض  اًم كةة  ت اإلؾمةة موِ اًموةةقأ يةةؼمرون  ةةذا اًمقَقمةةدة وينشةةذويشَ قمملوةة
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اًمٌكةةةقث واًمرؾمةةةَةؾ يم ةةةُ وموهةةةَ رصاطمةةةِ سمةةةين اعمًةةةلؿ ذم  ةةةذا اًمزمةةةَن ال سمةةةد مةةةـ أن 

يرشمكةةُ سمعةةض اعمكرمةةَت و ةةذا ذم اًمقاىمةةع ظمطةةػم ضمةةدا   ةةذا اًمكةة أن  ىةةف ظمةة أل 

َ﴿ذ  منةةف ىمقًمةةف شمٌةةَر  وشمعةةَمم: رصيةة  اًمقةةرنن اًمةة ةة ضم  ف  خم  ر  ةة ؾ  ًم  ةة ع   اهلل      
ـ  ي   ةةؼ  ةة م  * و 

  ُ
ةة  ً ْ  ال حي     و ةة ـ  طم 

ةة ف  م  ةة ىم  ز  ر  ي  ومكوةةػ ي ةة  طمونةةذا  أن يكةةقن مةةـ  [3-2]الطالال: :﴾و 

اًمن َأ اإلؾم مل شمؼمير وشمًقيغ خمًَمشِ اإلؾم أ ذم سمعةض ا طمكةَأ سمةدقمق  أىةف ال 

ؾ ذم يمةؾ  ء   ةذا  ةق اإلؾمة أ؟ ال  ةذا ًمةوس يمكـ ًملمًلؿ أن ي قل اهلل قمز وضم

مةةةـ اإلؾمةةة أ  ًمكةةةـ اان أ قمطةةةل ًمةةةف اؾمةةةؿ إؾمةةة أ وى ةةةَأ اإلؾمةةة أ  و ةةةذا مةةةـ ظمطةةةر 

االؿم بَ  سمًَمًوَؾمِ ذم اقم قَدىَن  ن اًمةذيـ يريةدون أن يشة بلقا سمًَمًوَؾمةِ ال سمةد أن 

يم  ىًمع ينكرومقا ىملو   أو يم ػما  صمؿ سمًَم َزم ال سمد هلؿ مـ أن يؼمروا  ذا االىكراأل 

 قمـ اًمقروَو  وهمػما مـ إسمَطمِ أؿموَء معروأل حتريمهَ  واهلل اعمً عَن.

 ( 01:  11: 50/   352) اهلدى والنور / 



 العالمة األلباني والعنل الشياسي ------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

77 

 ٌكاش بني اإلخٕٚ يف حطسٚ الػٗذ  

 حٕه نتاب ٍٖتى٘ إىل ودزضٛ اإلخٕاُ

ذم اإلظمقان اعمًلملم  وموهؿ ىةَس ؾمةلشوقن ًمةذوات أىشًةهؿ  ًمكةـ  ةذا  اًمشوخ:

اًمك ةةَب ز ةةػم ... اًم يويةةؾ وقم ةةَأ سمةةـ قمطةةَر وهمةةػما مةة     اجل قمةةِ اًمةةذ  ـمٌةةع  ةةذا 

َ  قمةـ ؾمةعود رمكةَن وأم ةَهلؿ   ًالء مـ ظمػمة اإلظمةقان اعمًةلملم و  لشةقن متَمة

 ـ يمَىقا يع ؼمون مـ طمقاريل طمًـ اًمٌنةَ  ن  ةًالء ظمةًَمط هؿ اًمًةلشوِ ودظملةّ 

إظمةةةةقاىولم  إمم ىملةةةقرؿ ًمكةةةةـ ذم طمةةةةدود ال شم عةةةةَرض مةةةةع دقمةةةةقهتؿ الزسموةةةةِ وم لةةةةقا 

و ةةةًالء سمةةة  ؿمةةةؽ ظمةةةػم مةةةـ أوًم ةةةؽ ًمكةةةـ  ةةةًالء مةةةع ذًمةةةؽ ال يًةةة طوعقن أن ينقةةةدوا 

 طمًـ اًمٌنَ.

شمكؿ مةةةـ قمٌةةةد ـ طمًةةةُ مةةةَ سملبنةةةَ ضمةةةقاب قمةةةـ رؾمةةةًَمِ ضمةةةَءؿمةةةو نَ ًمكةةة مداظملةةةِ:

  َ  اًمرمحـ قمٌد اجًَمؼ طمق  اى  ةف معف  وىكـ ىك َج  ذا اجلقاب ظم قص

  نَ. اًمشوخ:

اهلل ذم أيَمةةةف أظمةةةذ يننمةةة أؿمةةةوَء يم ةةةػمة  وأن ا خ قمٌةةةد اًمةةةرمحـ.. وومقةةةف مداظملةةةِ:

  َ شمةةداومع قمةةـ الزسموةةِ وقمةةـ االىةة  ءات  وسمةةَلؼ واًمٌَـمةةؾ  سمةةؾ سمًَمٌَـمةةؾ يم ةةػما  أطموَىةة

يم ػمة وي ٌع أؾملقب اًم مقيةف ويعمةد أن اًمكة أ اًمةذ  يققًمةف  ةق يمة أ ال  ًَمشةف وموةف 

 أطمةةةد وي ةةةطنع أمةةةقرا  ال وضمةةةقد هلةةةَ يمةةةين يقةةةق : اًمةةةذيـ يققًمةةةقن سمعةةةدأ االىةةة  ء إمم

اجل قمةةَت  ةةؿ ذم اًمقاىمةةع حيرمةةقن االضمةة  ع قمةةغم قممةةؾ اجةةػم  طموةةْ ال   مةةع 
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 م    اصمنَن أو صم صمِ أو جممققمِ مـ أضمؾ أن يعملقا اجػم.

و ةةةذا ال أطمةةةد يقةةةق  سمةةةف ًمكةةةـ يمةةة  ىمًَمةةةّ: اًمرضمةةةؾ ي ةةةطنع أؿمةةةوَء ويٌنةةةل قملوهةةةَ 

 أصقال  مع ذًمؽ.

 ىدقمق اهلل ًمف أن هيديف. اًمشوخ:

مف: اإلظمةةةةقان اعمًةةةةلمقن رًيةةةةِ مةةةةـ اًمةةةةداظمؾ  ةةةةذا ؿمةةةةو نَ يم ةةةةَب اؾمةةةة مداظملةةةةِ:

ًمةمكمقد قمٌد اللوؿ  ذا حممقد قمٌد اللوؿ أطمةد شم مةذة اًمشةوخ اًمٌنةَ وأطمةد يمٌةَر 

اًمش  ةةةوَت  وموقةةةق  و ةةةق يريةةةد أن ي نةةةل قمةةةغم اًمشةةةوخ اًمٌنةةةَ رمحةةةِ اهلل قملوةةةف ويمةةةذا 

يقق : ىمد يمةَن ًمةف درس أؾمةٌققمل ذم إطموةَء قملةقأ اًمةديـ وىمةد يمةَن ؿمةبشف ؿمةديدا  ذم 

 َب. ذا اًمك 

 وىمد يمَن؟ اًمشوخ:

 ؿمبشف ؿمديدا  رذا اًمك َب . مداظملِ:

 ىعؿ.  اًمشوخ:

َ  رةةذا  مداظملةةِ: طم ةةك إىةةف يمةةَن يعةةدا اعمقؾمةةققمِ اإلؾمةة موِ اًمكةةؼم  ويمةةَن مع نوةة

اًمك ةةَب قمنَيةةِ سمًَمبةةِ ًمدرضمةةِ أن يمةةؾ درس يدرؾمةةف ذم رشح  ةةذا اًمك ةةَب يمةةَن يك ٌةةف 

ذا اًمك ةَب ذم يم ةَب و ذا مَ ب يشعلةف ذم دروس أظمةر  ويقةق : أريةد أن أرشح  ة

مًةةة قؾ ذيمةةةرا أو يمةةةذا  ومةةةذيمر  ء يعنةةةل: قم ةةةوؿ ضمةةةدا  ذم صمنَةةةةف وإصمراةةةةف قمةةةغم  ةةةذا 

اًمك َب  ومهق يعنل شمكقينِ اًمرضمةؾ يمَىةّ يعنةل ظملةوط قمجوةُ يمةَن يةذ ُ إمم قمنةد 

يقؾمػ اًمدضمق  وقمند حمل اًمديـ اجطوُ وقمند حممد ومريد وضمةد  وقمنةد مةش 

معونةةِ ومةةنهٓ معةةلم وـمريقةةِ  قمةةَرأل أيةةش؟ يعنةةل: ظملةةوط يمةةؾ واطمةةد  ةةذا ًمةةف ومكةةرة

 معونِ.
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 ؾمٌكَن اهلل! اًمشوخ:

 مَ وموف.. مداظملِ:

ةة ن   ةةق اًمًةةٌُ  ةةق هيوةةي طمًَمةةف ًمو   اًمشةةوخ: َ  يةةر     َ  إؾمةة مو ُ ىشًةةف يعنةةل داقموةة

 اجلموع.

 ىعؿ. ىعؿ. صكو . مداظملِ:

  ق.. اًمشوخ:

 ًمذًمؽ ضمَء اًمطريقِ اًم قوموِ وطمؼ.. و.. مداظملِ:

 مَ  ق سموكشل.. اًمشوخ:

 قة ؾملشوِ.دقم مداظملِ:

 مَ شمكشل قمٌَرشمف: دقمقشمنَ دقمقة ؾملشوِ صقوموِ. اًمشوخ:

 أ  ىعؿ. مداظملِ:

 وُ  ذا.جمـ اجلط اًمع اًمشوخ:

 يـ مًًمشَشمف؟أو مداظملِ:

ىمقًمةف طمقوقةِ صةقوموِ ؿمةو نَ  ةذا ًمةف ىةذرا قمنةد اًمقةقأن  ىةف سموقًةمقا  ةؿ  مداظملِ:

 صقوموِ.سموشرىمقا سملم القوقِ واًمنميعِ  وم  ىمَ : ـمريقِ صقوموِ ىمَ : طمقوقِ 

اًمرضمؾ يةًمـ رةذا اًمطةر  اًم ةقوموِ  وأىةف يةر  أيشةَ مةـ اإلؾمة أ ويمة   مداظملِ:

 ؾممعنَ قمندمَ ىمرأىَ مـ اعمذيمرات ىمٌؾ ىملوؾ.

 أ  ىعؿ. اًمشوخ:
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يعنةةةةةل واًمةةةةةذ  يقةةةةةرأ ذم  ةةةةةذا اًمك ةةةةةَب ال يلمةةةةةس أن اًمرضمةةةةةؾ ًمديةةةةةف أ   مداظملةةةةةِ:

َ  ـمريقةةِ ؾمةةعود طمةةق  أ و ؾمةةعود اقمةةؽماض قمةةغم اًمطةةر  اًم ةةقوموِ إال أىةةف يًةةلؽ أطموَىةة

طمةةةق  شمٌعةةةف ذم  ةةةذا اًمطريقةةةِ و ةةةق يةةةر  أن اًم  ةةةقأل وموةةةف  نةةةَ  أمةةةقر وؿمةةةطكَت 

ةة  ب وًمكةةـ طموةةن  شمةةراا إمم طمًَمةةف دمةةدا يقةةع ذم أؿمةةوَء قم ومةةِ ذ  وأؿمةةوَء ينٌبةةل أن هي  

 وب هيذرَ وب هيذب ىشًف قمنهَ.

ومةةٌذا  مةةَ  ةةل ا ؿمةةوَء.. ىمةةد ال شمقةةؾ اًم ةةل يةةر  هتةةذيٌهَ ويةةر  أيشةةَ مةةـ ؿمةةطكَت 

َ   ومةةي  هتةةذيُ يق ةةد اًمرضمةةؾ  يم مةةف يةةد  اًم ةةقوموِ ال شمقةة ؾ قمةة  يقةةع وموةةف  ةةق أطموَىةة

قمةةةةغم أىةةةةف يةةةةًمـ رةةةةذا اًمطةةةةر   وأىةةةةف يع قةةةةد قمقَةةةةةد َ وأن رمقز ةةةةَ قمنةةةةدا سمَعمكَىةةةةِ 

اًمعًَموِ  ويم  ؾممعنَ مَذا ىمةَ  قمةـ اًمعلة ء وأ ةؾ اًمعقوةدة  يقةق : أىةف قمةَب.. ىملةّ: 

َ  ووصشف سميوصَأل مَ يقصػ رَ إال َ  ومَو   ويمذا وشمقو  أ ؾ اًمعقودة وا ةمِ  قمَعم

رةةةذا.. واًمعلةةة ء مةةةَذا يعةةةرأل قمةةةـ اًمٌةةةدو   اًمٌةةةدو  ... ال يقصةةةشقن أةمةةةِ اهلةةةد  

يعرومف ـملٌِ اًمعلؿ اًم بَر يعرومقن أن اًمٌدو   ذا رضمؾ وةَ  مكةؾ  أومًةد ويشًةد 

وال يةةةزا  اان يعٌةةةد سمعةةةد مقشمةةةف ويةةةذ ُ اًمنةةةَس ذم مقًمةةةدا  رسمةةة  يةةةذ ُ إمم ـمنطةةةَ 

ـ اعمنكرات مَ ال يعنل مـ ا قمداد مةَ ال يةذ ُ وحي شؾ سممقًمدا  نَ  وحي ؾ م

وا مَ أإمم طمٓ سموّ اهلل واالقم  ر  أقمداد يمٌػمة ضمدا  طمًُ مَ يقق  اًمنَس اًمذيـ ر

 حيدث  نَ  وب شم شر  ذا سمكلمِ واطمدة مـ اًمشوخ اًمٌنَ وموهَ إىكَر.

ن اًمرضمةةةةؾ ال يةةةةًمـ سمًَم ةةةةقوموِ وسم لةةةةؽ إ ةةةةذا اًمقاىمةةةةع مةةةةَ ىًةةةة طوع أسمةةةةدا  أن ىقةةةةق : 

 د اعمقضمقدة ال ىً طوع أسمدا .اًمعقَة

 مع أن ىمكَيَ الزب.. مداظملِ:

  ق يًمـ رَ يع قد َ. مداظملِ:

 ... وشمشَصولهَ ًمكـ ؾمٌكَن اهلل. مداظملِ:
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ؾممعنَ ىمٌؾ ىملوؾ أىف ي هكؿ سمًَمعقوةدة اًمًةلشوِ وسممةـ يًةيًمف قمةـ ا طمكةَأ  اًمشوخ:

 اًمنمقموِ ويقق : وقمددت ًمف أؿموَء   ق ذيمر أؿموَء يم ػمة.

  ... مداظملِ:

َ   يقةةق : وقمةةددت أؿمةةوَء يم ةةػمة؟ ىمةةَ : ىعةةؿ. أريةةد أن  مداظملةةِ: وقمةةدد أؿمةةوَء أيكةة

أؾمةةي  قمةةـ  ةةذا  صمةةؿ أظمةةذ يةة هكؿ سمًَمًةةَةؾ  و ةةذا يةةرد قمةةغم اًمةةذيـ يققًمةةقن: سمةةين اًمٌنةةَ 

قمقودشمةف ؾمةةلشوِ وًمكنةةف مةةَ اؾمةة طَع أن ي هر ةةَ ى ةةرا  ًمألووةةَع اعمقضمةةقدة  مةةـ أضمةةؼما 

ُ إًموةةةةف ويةةةةذ ُ اليةةةةة يك ةةةةُ ذم اعمةةةةذيمرات أىةةةةف يقةةةةدس اًمشةةةةوخ ومةةةة ن ويةةةةذ 

َ  يمةَم   قمةغم ىمدموةف إمم اًمقةؼم صمةؿ يعةقد مةـ  ويرىمص وينمةب اًمنمةسمَت ويةذ ُ يقمة

 اًمقؼم ذم نظمر اًمنهَر.. ذم أو  اًمنهَر وي كم اجلمعِ  نَ  ؿمد رطمؾ قمغم ا ىمداأ.

 يمذا وأيَأ ي مّ وموهَ  ي قأ قمـ اًمك أ. مداظملِ:

 ذيمر  ذا وؾممعنَا مـ اًمك َب. اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 .. اًمشوخ:

 سمكروومف.  مداظملِ:

زيةةةةد...  ن وموةةةةف سمعةةةةض إظمقاىنةةةةَ يك ٌةةةةقن ىقةةةةد قمةةةةغم اعمةةةةذيمرات  ىقةةةةد  مداظملةةةةِ:

 شمش وكم  ...

 ومع ؾملوؿ شمك ُ رىممف اعمش ؾ قمـ اعمذيمرات. مداظملِ:

 ـموُ. اًمشوخ:

أىَ قمند   طمد اإلظمةقة : ومعةزأ أىةف  ةرج شم ةقأل اًمٌنةَ مةـ اعمةذيمرات  مداظملِ:
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 اًمذ  يرد يعنل ىمد سمدا.ومـ همػم َ  ومٌذا يمَن ا خ 

 ال يمقيس  ذا. اًمشوخ:

 خم ص ... مداظملِ:

 أ  ىعؿ. يعنل اًمشوخ:

 مَ ًمف قم ىمِ  حيًـ أن يشعؾ  ذا. مداظملِ:

 أى ؿ ذيمرشمؿ ذم أفمـ ًمعلف ذم اًم  شوِ واًمؽمسموِ. اًمشوخ:

 ىعؿ. منهٓ اًمشوخ ... مداظملِ:

 ظمقان أىكؿ ال ال  ذيمرشمؿ أىكؿ شمريدون اًمرد قمغم يم َب دقمقة اإل مداظملِ:

 اًمطريؼ إمم  َقمِ اعمًلملم. مداظملِ:

 اًمطريؼ إمم  َقمِ اعمًلملم  ومهؾ أوضمد  ذا اًمرد. مداظملِ:

 وملعؾ اهلل يون. مداظملِ:

 ىعؿ. مداظملِ:

 ... يَ أظمل يم َب يعنل:  ق يم َب مَ وموف ...  مداظملِ:

يم ةةةةَب دمموةةةةع يملةةةةف ًمكةةةةـ مةةةةَ  ةةةةق اًمةةةةكم دًمًةةةةف نظمةةةةر  ء  اًمنةةةةَرشون  مداظملةةةةِ:

اىَ اهلل وإيَ ؿ  ذم نظمر صشكِ ؿمةو نَ مةَ يم ٌةقا؟ ىمةًَمقا: يم ةَب قملمةل اًمكقي وقن  د

يمةةذا ضموةةد ويمةةذا إمم نظمةةرا  واًمك ةةَب أـمروطمةةِ قملموةةِ ىمةةدمّ إمم يملوةةِ الةةديْ ذم 

اجلَمعةةِ اإلؾمةة موِ  واجلَمعةةِ اإلؾمةة موِ  ةةل رمةةز اًمًةةلشوِ أو  ةةل اعمعقةةؾ ا و  

ب أيةةش يملةةف قمٌةةَرة ًملًةةلشوِ ذم اعمعهةةد اإلؾمةة مل  يم ةةَب يمةةذا  يم ةةَب يمةةذا  واًمك ةةَ

قمةةةـ ظملةةةط سمةةةلم اًمًةةةلشولم وأى ةةةَر اًمًةةةنِ واإلشموةةةَن سمكةةةذا  ةةةَ صةةةَد  سمةةةف ذم يم ةةةَب 
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اًمدقمقة اإلؾم موِ ومريكِ رشقموِ وقمدأ اإلشموَن سمبػما  صمؿ ضمعؾ صم صمِ أرسمَع اًمك َب 

عمةةدح اإلظمةةقان اعمًةةلملم وإلسمةةراز ؿ وإظمةةراضمهؿ قمةةغم يعنةةل..  ةةؿ اًمةةرأس  يميىةةف 

 عمًلملم  ؿ اإلظمقان اعمًلمقن.يريد إن اًمطريؼ جل قمِ اإلظمقان ا

 ىعؿ.  اًمشوخ:

 ؾمٌكَن اهلل اًمرضمؾ.. مداظملِ:

 ةةؾ  ةةذا اًمك ةةَب يقةةَ  إىةةف رؾمةةًَمِ ىقىمشةةّ ذم ؿمةةعٌِ اًمًةةنِ ذم شمةةَريخ  مداظملةةِ:

منَىمشةة هَ يمةةَن اًمشةةوخ محةةَد  ةةق رةةةوس اًمشةةعٌِ   ةةق ينمةةأل قملوهةةَ اعمًةةيًمِ  ةةق ... 

ِ مةةةَ ؾمةةةمعنَ سممنَىمشةةة هَ ىمةةةَ : مةةةَ ؾمةةةمعنَ سمةةةف وال رأينةةةَا وىكةةةـ وىم هةةةَ يمنةةةَ ذم اجلَمعةةة

 ويمييشَ ىقىمشّ ... 

 قمجوُ. مداظملِ:

 أ  ىعؿ.  مداظملِ:

  ؾ ؾممعّ مـ  ذا طمق   ذا اًمرؾمًَمِ؟ مداظملِ:

 اًمشوخ محَد يقق : مَ ؾممعّ رَ ... مداظملِ:

 ؾمٌكَن اهلل!  مداظملِ:

قمةةغم يمةةؾ طمةةَ  يعنةةل: اعمقضمةةقدون ذم اجلَمعةةِ مةةَ يمةةَىقا يعلمةةقن قمةةـ  مداظملةةِ:

وىقىمشةّ  ةل ذم صةًَمِ.. ب شمنةَىمش ذم اًم ةًَمِ اًمعَمةِ وإىة   منَىمشِ  ةذا اًمرؾمةًَمِ 

 ىقىمشّ ذم أطمد اعمٌَين..

 ... يَ ؿموخ ... مداظملِ:

ذم أطمةةد اعمٌةةةَين أو ًمعلةةف ذم صةةَالت اًمدراؾمةةةَت اًمعلوةةَ ذم اجلَمعةةةِ   مداظملةةِ:
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ومةةةةَ طميةةةة يٌةةةةدوا.. مةةةةَ ىةةةةدر   ةةةةؾ دقمةةةةل إًموهةةةةَ إال قمةةةةدد ىملوةةةةؾ  واعمنمةةةةأل قملوهةةةةَ 

َ  سمَدمَ هؿ.واعمنَىمش أىَس معروومقن أي  ك

َ   زد قمةةغم  ةةذا أيشةةَ ىقىمشةةّ ذم  مداظملةةِ: َ  ؾمةةلشو ادمةةَ هؿ معةةروأل ًمةةوس ادمَ ةة

َ  يمذًمؽ يًيدون ذا  اًمشكةر وذا   زمـ سمعض رًؾمَء اجلَمعِ اإلؾم موِ اًمذيـ أيك

االدمةةَا  ومشةةل اًمقاىمةةع مةةَ حيًةةـ ال سمٌظمقاىنةةَ اًمكةةقي لم وال سمبةةػم ؿ مةةـ إظمقاىنةةَ أن 

ًَمِ يعنةل: شم شةؼ مةع مةنهٓ اجلَمعةِ أو أن اجلَمعةِ يشةَ رؾمةإيققًمقا قمـ  ذا اًمرؾمةًَمِ: 

يعنةةةةل شمًيةةةةد مةةةةَ ذم  ةةةةذا اًمرؾمةةةةًَمِ  وأن اعمشةةةةَةخ ذم اجلَمعةةةةِ ي ٌنةةةةقن مةةةةَ ذم  ةةةةذا 

اًمرؾمًَمِ  سمؾ  ذا اًمرؾمًَمِ ال شم شؼ مع منهٓ اجلَمعِ  و ل ًموًةّ رؾمةًَمِ قملموةِ ذم 

اًمقاىمةةةةةةع دىموقةةةةةةِ وال ىن ةةةةةةػ صةةةةةةَطمٌهَ وإىةةةةةة  صةةةةةةَطمٌهَ يشهةةةةةةؿ اإلؾمةةةةةة أ ذم إـمةةةةةةَر 

َت وال يشهةةةؿ اجل قمةةةَت ذم إـمةةةَر اإلؾمةةة أ  ومكةةةَو  أن ي ةةةق  و ةةةةق  اجل قمةةة

َ  طم ةةةةةك ب شمٌةةةةةؼ إال  َقمةةةةةِ اإلظمةةةةةقان  ويةةةةةرومض اجل قمةةةةةَت و هةةةةةز قملوهةةةةةَ  وعةةةةة

اعمًةةلملم وميسمرز ةةَ قمةةغم أيشةةَ  ةةل اجل قمةةِ اًمشةةمقًموِ و ةةل اجل قمةةِ اًم ةةل شم ةةل  

 ًموعنل..

 ىموَدة ا مِ. اًمشوخ:

مةةةـ يموةةةّ ويموةةةّ مةةةـ اعمزايةةةَ  ـموةةةُ ىموةةةَدة ا مةةةِ اإلؾمةةة موِ عمةةةَ وموهةةةَ  مداظملةةةِ:

و هةةةؾ مًةةةكلم أن دقمةةةقة اإلؾمةةة أ وأن مةةةـ ضمةةةَء سمةةةدقمقة  ةةةُ أن يعةةةرض دقمقشمةةةف 

  ومهةةؿ ًمةةة.. و ةةذا مةةـ ؾمةةو َت  ةةذا اجل قمةةِ  ¢قمةةغم يم ةةَب اهلل وقمةةغم ؾمةةنِ رؾمةةقًمف 

مـ ؾمو َت وضمقد  ةذا اجل قمةَت أن سمعةض اًمًةذج مةـ طم ةك ـملٌةِ اًمعلةؿ يشهمةقن 

جل قمَت سمد  أن يشكروا أن  ذا اجل قمَت أن دقمقة اإلؾم أ ال  رج قمـ  ذا ا

ومنهٓ  ¢ىمد  رج قمـ دقمقة اإلؾم أ وم عرض قمغم يم َب اهلل وقمغم ؾمنِ رؾمقًمف 

َ ن  يشَ يملهَ شمل زأ سمًَمٌدع  اجل قمَت  ذا اًم ل يعنل:  اًمًلػ وشم هر قموقرَ  وع
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   ةةذا اًمرضمةةؾ مةةـ  ةةذا ¢هلةةَ اىةة  ء وهلةةَ ىمةةَدة وال شمل ةةزأ ال يم ةةَب وال ؾمةةنِ رؾمةةقًمف 

 ةةنػ و ةةؿ يم ةةر  ي نةةقا أن دقمةةقة اإلؾمةة أ ال  ةةرج قمةةـ اجل قمةةَت  سمةةؾ ويمةةيى  اًم

فمةةةـ إن أطمًةةةنَ سمةةةف اًم ةةةـ أن دقمةةةقة اإلؾمةةة أ ال  ةةةرج قمةةةـ اجل قمةةةَت  وال سمةةةد أن 

  َر  َقمةِ و علهةَ  ةل  َقمةِ اعمًةلملم ومَظم ةَر  َقمةِ اإلظمةقان اعمًةلملم 

ظمقان اعمًةلملم ملم سمَإلاجل قمِ اعمًسمعد أن ىقد اجل قمَت ا ظمر   وب يمس 

سمنقةةةد  إال يمكةةةـ أؿمةةةوَء يعنةةةل ـمشوشةةةِ ضمةةةدا  وذًمةةةؽ طم ةةةك ال  رطمهةةةَ و ةةةق يريةةةد أن 

  علهَ  ل اجل قمِ..

 مَ وموف سمرعمَن.. مداظملِ:

 ةةل  َقمةةِ اعمًةةلملم ويمةة  يقةةق  اًمشةةوخ رسمةة  ذر اًمرمةةَد ذم اًمعوةةقن   مداظملةةِ:

ذم اًمةرد قملوهةَ  ومونٌبل أن ال يكقن هلذا اًمرؾمًَمِ ... قمةـ ـملٌةِ اًمعلةؿ وأيشةؿ يك ٌةقن

ويٌونةةةقن طم ةةةك اًم ةةةروأل اًم ةةةل ي كققةةةقن مةةةـ اًم ةةةروأل اًم ةةةل ىقىمشةةةّ وموهةةةَ ومةةةـ.. 

 قا اجلَمعِ مـ  ذا أ  ىعؿ. عمنمأل وإمم اعمنَىمش طم ك يعنل يؼمةوين رون إمم ا

رسم  يقق  ىمَةؾ: عمَذا اجلَمعِ مَ شم ؼمأ مـ  ذا اًمرؾمًَمِ  مَ ىدر  ًمعؾ اجلَمعِ 

َ  اجلَمعةةةةِ ال ييةةةة  َ أن شمكةةةةقن رؾمةةةةًَمِ ىقىمشةةةةّ مةةةةـ زمةةةةـ سمعوةةةةد شمشعةةةةؾ وًمكةةةةـ أيكةةةة

وىًةةةوّ  وال شمبكةةةُ ًمكةةةقن ؿمةةة ص.. ًمكةةةقن أطمةةةد ـملٌةةةِ اًمعلةةةؿ أو اًمعلةةة ء يةةةي  

ويقةةق : إن  ةةذا اًمرؾمةةًَمِ ال شم شةةؼ مةةع مةةنهٓ اجلَمعةةِ وال مت ةةؾ.. وال يقر ةةَ مشةةَةخ 

 اجلَمعِ  سمؾ  ذا واهلل ظمدمِ ًملجَمعِ.

َ ؟م ك يمَىّ  ذا اًمرؾمًَمِ اعمنَىمشِ  مـ يمؿ ؾمنِ شم اًمشوخ:  قريٌ

 مطٌققمِ مقضمقد ذم... اًم َ ر قمغم اًمك َب ًمكـ مَ أشمذيمر. مداظملِ:

 ىعؿ.  اًمشوخ:

 صمؿ شمقذم اعمًًمػ. مداظملِ:
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 شمقذم مـ ؾمن ف. اًمشوخ:

 واؾممف ... مداظملِ:

 اًمرؾمًَمِ اًمًو ِ. مداظملِ:

 ؾمو ِ ضمدا  . مداظملِ:

 مداظملِ: أ  ىعؿ. وىمد ـمٌعّ ـمٌعَت م عددة.

 ـمٌعَت يم ػمة ضمدا  . مداظملِ:

 واى نمت ذم يمؾ مكَن. ظملِ:مدا

وأيمؼم مَ  دع ذم اًمرؾمةًَمِ أيشةؿ يققًمةقن:  ةذا رؾمةًَمِ قملموةِ ال ين مةل  مداظملِ:

 صَطمٌهَ إمم أ  مـ اجل قمَت.

 ىعؿ. ىعؿ.  اًمشوخ:

 مداظملِ: رؾمًَمِ م جردة 

 اًمشوخ: ىعؿ. 

ًموس ًم َطمٌهَ أ  اىة  ء  ويةي  اًمطلٌةِ إمم اجلَمعةِ ؾمةمعّ أيشةؿ أو   اًمشوخ:

َ  إذا ضمةةَء مةةـ أمريكةةَ ومةةـ شملةةؽ اًمةةدو  و ةةق ال مةةَ يةةي  اًمط ًَمةةُ يًةةلمقىف ظم قصةة

َ  قمـ  ذا اًمدقمقات يقدمقن ًمف  ديِ مـ  ذا اًمك َب.  يقدأ وال يعرأل ؿمو 

 مداظملِ: مـ مـ اًمكم يقدمهَ.

يقدمقيشَ اإلظمقان  دقمَة اإلظمقان اعمقضمقدون  يعنل: حيةَوًمقن أن..  مداظملِ:

دمقن ًمةةةةةف ىًةةةةة ِ مةةةةةـ  ةةةةةذا اًمك ةةةةةَب يًةةةةة قٌلقا  ةةةةةذا اًمشةةةةة ص أو يةةةةةذ ٌقا إًموةةةةةف ويقةةةةة

ويققًمةةةةقن: إىمةةةةرأ  وىمةةةةد ذيمةةةةر أطمةةةةد اإلظمةةةةقة ا مةةةةريكولم ذم ؿمةةةةعٌِ اًملبةةةةِ اًمعرسموةةةةِ ذم 

اجلَمعِ أيشؿ ضمَءوا ًمف سمًَمك َب وىمًَمقا ًمف:  ذا اًمك َب اىمرأا   ذا اًمك ةَب ًمةوس.. 
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ال ين مل صَطمٌف إمم اجل قمَت و ق يم َب ضمود شمً شود منف  ىمَ : وعمَ ىمرأشمف  ذا 

ان  ىمًَمقا: يموػ؟ ال ... مةَ  ةق صةكو  ال سمةس.. ؿمة ص يعةرأل  قمنةدا دقمقة اإلظمق

معرومةةِ سمةةَإلظمقان ومةةرد إًمةةوهؿ اًمك ةةَب وىمةةَ :  ةةذا اًمك ةةَب يم ةةَب إظمةةقاين  ىمةةًَمقا: ال 

 ذا أسمدا   ذا اًمك َب صَطمٌف يعنل: ال ين مل  ال ... أسمدا   ذا اًمك َب إظمةقاين ىمٌةؾ 

 أن يعرومف وىمٌؾ أن...

َ  يعنةل: ينطةؼ سمةف يقةلم أن اًمرضمةؾ يمؾ مةـ يقةرأ اًمك ةَب يشةع مداظملِ: ر رةذا متَمة

إظمقاين يعنل: م ع ُ طم ك   ن ا ؿموَء ؿمو نَ اًم ةل ىقةد َ قمةغم همةػما  ةـ ىقةد 

اًمًلشوِ ومك   مـ همػم َ يعنل: ينقلهَ مًةل ت وال ينةَىمش أ   ء  وسم َصةِ أن 

اًمك ةةَب اًمةةذ  معةةروأل قمنةةد اجلموةةع و ةةق يم ةةَب اًمةةدقمقة اإلؾمةة موِ ومريكةةِ رشقموةةِ 

سمنمةةةةيِ ـمةةةةرح اًمشةةةةوخ قمٌةةةةد اهلل قمةةةةزاأ رمحةةةةِ اهلل قملوةةةةف  ةةةةذا اًمك ةةةةَب يعنةةةةل  وًورة

اعمعلقمةةَت اًم ةةل وموهةةَ معلقمةةَت وةةعوشِ و زيلةةِ وم نَىمكةةِ اجطةةي وموهةةَ يمٌةةػم ضمةةدا  

َ  وب ينَىمشهَ أ   ء.  ومع ذًمؽن  ىف رد رَ قمغم اًمًلشولم أورد َ ىق   طمرومو

ِ أن مَ ىمطع ؿ سمين اًمك َب أى ؿ ذيمرشمؿ ذم أفمـ ًمعلف ذم اًم  شوِ واًمؽمسمو مداظملِ:

ًمعٌةد اهلل قمةزاأ  قمةكم طمًةةـ قمٌةد الموةد أن اًمك ةَب يعنةةل: ًمعٌةد اهلل قمةزاأ أو يقةةَ : 

 أىف.. أن اًمذ  يم ٌف  ق قمٌد اهلل قمزاأ سمدون ضمزأ.

 ىعؿ.  مداظملِ:

ًمكـ زوضم ف يم  ىملنَ ذم أطمد أقمداد اعمًلمقن ذيمرشمف مةـ سمةلم يم ٌةف سمةؾ  مداظملِ:

 يم َب. ىمًَمّ: إن.. ذيمرت أىف  ق أو 

 أو  يم َب. مداظملِ:

 أو  يم َب مـ يم ٌف ىمًَمّ: وًمكـ ًموس قملوف  ء. مداظملِ:

ِ اًم ل أضمرو َ معهَ صٌوكِ وومَة اًمشوخ أو.. رمحِ اهلل قملوف مداظملِ:  .... ذم اعمقَسمل
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 إيف.. اًمشوخ:

 أ  ىعؿ. شمذيمر سمعض مآصمرا أؿموَء اان ذيمر محَس. مداظملِ:

 ذيمرت أيش يَ ؿموخ؟ مداظملِ:

 يم َب اًمدقمقة اإلؾم موِ ومريكِ رشقموِ ًملشوخ قمٌد اهلل. قمندا مداظملِ:

 ( 00:  00:  42/ 363) اهلدى والنور/ 

 ( 00:  08:  55/ 363) اهلدى والنور/
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 حٕه اإلخٕاُ املطمىني

ق   اهلل   ﴿شمةةر  يةةَ ؾمةةوَدة... ىمةةَةملم قمةةغم أؾمةةَس:  اًمشةةوخ: ةة ؾم   ر 
ؿ  ذم  ةة ك  َن  ًم  ةة د  يم  ةة ق  ًم 

 ٌِ ن   ً ٌة طم  ق   .[21]األحزاب:﴾أ ؾم 

 قمغم مَ يققًمقن..  قمغم دقمقا ؿ  ؿ  يققًمقن: ىعؿ. مداظملِ:

  ذا ضمقاب ؾمًازم أىَ؟ اًمشوخ:

 أىّ شمطلُ رأيل أىَ  وًموس رأهيؿ  ؿ؟ مداظملِ:

 سمون  أىّ... وشمعرأل وحتود؟ اًمشوخ:

 مَ أطمود. مداظملِ:

 ومل ذا شمقق  قمغم رأهيؿ  وأىّ شمعرأل أين أريد قمغم رأيؽ. اًمشوخ:

  هَ ًمؽ سمًَمٌدايِ  إن ؿمَء اهلل... م علؿ...اعمشكلِ أىَ ووك مداظملِ:

اى ر يَ أظمل  سمَر  اهلل وموؽ  ىكـ ال ىكُ  ذا اًملبِ ...دملس أمةَمل  اًمشوخ:

َ   ىكـ ىكُ  يميىؽ شملموذ ومطوع مَ ؿمَء اهلل.. إمم نظمرا   ذا اًملبِ ال ىكٌهَ إـم ىم

مةةَ اعم ةةَرطمِ  ًمةةوس  نةةَ  ومةةر  سمونةةل أىةةَ وأىةةَ ؿمةةوخ يمٌةةػم يمةة  شمةةراين  وسمونةةؽ وأىةةّ 

  «وؿمةةَب ىشةي ذم ـمَقمةةِ اهلل »ؿمةَء اهلل ؿمةَب ىةةَومر إن ؿمةَء اهلل يمةة  ىمةَ  قملوةةف اًمًة أ: 

ًمكـ ىكـ ىكةُ اعم ةَرطمِ  أىةّ يمةَن ؾمةًاًمؽ مةَ  ةق رأيةؽ ذم اًم ن ةوؿ؟ ومعملةّ 

أىةةَ حمةةًَة أن اًم ن ةةوؿ ىمًةةملم و.. إمم نظمةةرا  وصةةلنَ أظمةةػما  ًمٌوةةّ اًمق ةةود  ومكةةَن 

ا  ا ظمةةػم  ةةق ؾمةةًا  مقضمةةف ًمةةؽ وًمةةوس اًمٌكةةْ ذم اًم ن ةةو ت اًمقَةمةةِ اان  واًمًةةً
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هلؿ  مةَ رأيةؽ سم ن ةوؿ اجل قمةَت ا ظمةر ؟ شمريمنةَ شمن ةوؿ اإلظمةقان اعمًةلملم   ةذا 

ؿ  ذم  ﴿حي ةةَج إمم سمكةةْ ظمةةَص.  ةةؾ اجل قمةةَت ىمَةمةةِ قمةةغم أؾمةةَس:  ةة ك  َن  ًم  ةة د  يم  ةة ق  ًم 

 ٌِ ن   ً ٌة طم  ق   اهلل   أ ؾم 
ق   ؾم   .[21]األحزاب:﴾ر 

 أقمرأل مَذا يدرؾمقن  يعنل رسم  م   ... ضمقا  أىَ مَ أقمرأل   ين ال مداظملِ:

ظم ص  ال شمعرأل. طم ك يملمِ ال شمعرأل حت َج رشح أيكَ؟! ال حت َج  اًمشوخ:

 إمم رشح  يملمِ أقمرأل  ل اًم ل حت َج رشح.

 يذيمر اًمدًموؾ ومقط. مداظملِ:

 أين ال أقمرأل. اًمشوخ:

 يعنل عمَذا ال أقمرأل سمَر  اهلل وموؽ. مداظملِ:

هةةةةَ مهمةةةةِ ذم ىشةةةةس اعمقوةةةةقع مةةةةـ ىشةةةةس قمةةةةكم طمًةةةةـ: ؿمةةةةو نَ  نةةةةَ  ىقطةةةةِ أفمن

اعمقوةةقع طمةةق  ؾمةةًاًمكؿ  صمةةؿ ضمقاسمةةف ومةةَ سمنةةل قملوةةف  يمةةَن ؾمةةًاًمكؿ ؿمةةو نَ اًمقاىمةةع 

دىموةةةؼ ضمةةةدا  يمةةة   ةةةق اًمعهةةةد سمكةةةؿ وهلل المةةةد  أىةةةف  ةةةؾ  ةةةذا اجل قمةةةِ شمٌةةةدأ يمةةة  سمةةةدأ 

اًمرؾمةةق  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ سمًَم قطموةةد  وميظمقىةةَ ضمةةزاا اهلل ظمةةػم أضمةةَب أىنةةَ ىةةدرس 

كمةةد ىعةةةوؿ يَؾمةةلم اًمةةذ   ةةق اًمعقوةةةدة اًمًةةلشوِ ويمةةذا  و ةةذا ًمةةةوس يم ةةَب اإليةة ن عم

 اجلقاب قمغم ؾمًاًمؽ.

معلةةوش سمةةةَر  اهلل وموةةؽ  ىكةةةـ رصطمنةةَ ًمةةف أيم ةةةر مةةـ مةةةرة   ةةذا ؾمةةةنؽميمهَ  اًمشةةوخ:

َ  وًمـ أقمقد إًموهَ  ىكـ ىريد اجل قمَت ا ظمر .  ضمَىٌ

 وأىَ يَ ؿمو نَ... مداظملِ:

ب اًمةديم قر حممةد ىعةوؿ ... ًمشكةولِ اًمشةوخ طم ةك حيكةؿ مةـ ظمة   يم ةَمداظملِ:

ومؼ ًمعقودة أ ؾ اًمًنِ واجل قمِ  ومٌذا .. ايَؾملم وقمغم اجل قمِ  إذا يمَن اًمك َب مق
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 اًمٌكْ.

أوال  أىةةةةّ مةةةة ل  ىملةةةةّ أىةةةةؽ  و  مةةةةرة دملةةةةس معنةةةةَ  ًمةةةةذًمؽ اشمةةةةر  زم  اًمشةةةةوخ:

 ا ؾمًَموُ اإلظمقىجوِ  ال شمقؾ زم ومكولِ اًمشوخ   ىنَ ىر   ذا سمدقمِ ذم سمًَمؽ.

 قمذرا . مداظملِ:

 ةةؾ ؾمةةمعّ ومةةو  ىمةةد قملمةةّ أن أطمةةدا  مةةـ ؾمةةلشؽ اًم ةةًَم  مةةـ أسمةةق سمكةةر  وخ:اًمشةة

 إمم ا ةمِ يمَىقا يققًمقن  طمد منهؿ ومكولِ اًمشوخ؟

 مَ ىمرأت ومَ ؾممعّ. مداظملِ:

 ... ومكولِ اًمشوخ..مداظملِ:

أىّ ال شمعلؿ وأىَ م ؾ طمكَي ؽ ال أقملؿ أن أطمدا  منهؿ يمَن ينَد  اًمعَب  اًمشوخ:

ق  ًمةةف: ومكةةولِ اًمشةةوخ   ةةذا هلجةةِ ظملشوةةِ وةةد اًمًةةلشوِ  اًمشَوةةؾ اجلوشةةِ اًمراؿمةةد يقةة

وطر  أمةةةَ ىكةةةـ  ةةةذا ال ًةةةإن يمةةةَىقا  ةةةؿ ىمةةةَىعلم رةةةَ ومهةةةؿ وؿمةةةييشؿ  ًمًةةةّ قملةةةوهؿ سمم

ىكٌهَ   ؿ م    ىمد حيٌقن أىف إذا دظمؾ رةوس اجل قمِ أو ديم ةقر اجل قمةِ أو ؿمةوخ 

َ   ص  أو ال؟  اجل قمِ ذم م ؾ  ذا اعمجلس ىمَمقا ًمف ىموَم

 ىعؿ. مداظملِ:

 أمَ ىكـ ال ىكُ  ذا   ىنَ ىريد داة   يم  ىمَ  اًمشَقمر:  ًمشوخ:ا

 فتشبببافإن إن ك نؽإكبببإن  ببب ؾف 

 

 

 

 إن نلتشببباا كببب لؽةنم فببب   

 ¢ىكـ ىريد أن ى شٌف سمًَمًلػ اًم ًَم  وًمًنَ منهؿ  ًمكـ سمشَرة اًمرؾمق    

َ  طمنمةةة »شمشةةةجعنَ قمةةةغم أن ىكةةةقن مةةة لهؿ ًمعمةةةقأ ىمقًمةةةف قملوةةةف اًمًةةة أ:  مةةةـ أطمةةةُ ىمقمةةة

شمعةةةرأل  ةةةذا  «اعمةةةرء مةةةع مةةةـ أطمةةةُ»و الةةةديْ اًمةةةذ   ةةةق أصةةة  إؾمةةةنَدا :   أ«معهةةةؿ

 الديْ  شمعرأل ؾمٌٌف؟
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 ال. مداظملِ:

 ¢ؾمةةةٌٌف راةةةةع ضمةةةدا   يقةةةق  أىةةةس سمةةةـ مًَمةةةؽ: يمنةةةَ ال ىًةةةي  رؾمةةةةق  اهلل  اًمشةةةوخ:

ؿ  ﴿م ةةيدسملم سمةةيدب اًمقةةرنن:  يم   ً ةة  ً ؿ  شم  ةة ك  ٌ ةةد  ًم  و َء  إ ن  شم  ةة ـ  أ ؿم  ةة قا قم  ي ًم  ةة  ً   [101]المائالالد :﴾ال شم 

َىقا حيٌقن يي  رضمؾ أقمرا  مـ اًمٌَديةِ ًمةوس مرسمةك وال  ةق يمة  يققًمةقن وملذًمؽ يم

اًموةةةقأ ذم ًمبةةةِ اًمعٍمةةة الةةةًَ م  ةةةرج مةةةـ مدرؾمةةةِ اًمرؾمةةةق  قملوةةةف اًمًةةة أ  سمةةةدو  

أقمةةرا  يةةي  ويًةةي  يةةَ رؾمةةق  اهلل! أيةةـ حممةةد؟! سملهجةةِ سمدويةةِ  ومكةةَىقا حيٌةةقن أن 

مةةـ خمًَمشةةِ أدب  يةةي  رضمةةؾ مةةـ  ةةًالء ا قمةةراب أىةةف يًةةيًمف ًمكةةل يكقىةةقا ؾمةةلوملم

اًمقةةةرنن اًمكةةةريؿ  وذم اًمقىمةةةّ ىشًةةةف ي علمةةةقن سمطريةةةؼ ؾمةةةًا  اًمبريةةةُ قمةةةـ مدرؾمةةةِ 

اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ  ومكةةَىقا حيٌةةقن  ةةذا  ومجةةَء رضمةةؾ ومقةةَ : يةةَ رؾمةةق  اهلل! إين 

ًمًّ سمك ػم صوَأ وص ة وقمٌَدة.. وًمكنل أطمُ اهلل ورؾمةقًمف  ومقةَ  قملوةف اًمًة أ: 

: ومةق اهلل مةَ ومرطمنةَ سمٌمةء يمشرطمنةَ سمًةًا  ومقةَ  أىةس سمةـ مًَمةؽ «اعمرء مع مةـ أطمةُ»

ومةةةنكـ  «اعمةةةرء مةةةع مةةةـ أطمةةةُ»وضمةةةَوب اًمرؾمةةةق  سمققًمةةةف:  ¢ ةةةذا اًمرضمةةةؾ ًملرؾمةةةق  

ىكُ اًمًلػ اًم ًَم  وىكَو  أن ى شٌف رؿ  وؾمةقأل ًمةـ ىكةقن مة لهؿ  ًمكةـ يمة  

: َ  ذيمرت ًمؽ نىش

 فتشبببافإن إن ك نؽإكبببإن  ببب ؾف 

 

 

 

 إن نلتشببباا كببب لؽةنم فببب   

ًمًةةةةةلػ اًم ةةةةةًَم  ومكةةةةةولِ اًمشةةةةةوخ  ال  ))يةةةةةَ أسمةةةةةَ قمٌةةةةةد وشمةةةةةر   ةةةةةؾ مةةةةةـ اًم شةةةةةٌف سمَ 

اًمةةةرمحـ((  كةةةذا اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم  يققًمةةةقا  أمةةةَ ومكةةةولِ اًمشةةةوخ وم َمةةةِ ومةةة ن دظمةةةؾ 

َ    ؾ يمَن  كذا حممد قملوف اًمًة أ و ةق ؾمةود اًمٌنمة؟  ومكولِ اًمشوخ  ىمَمقا ًمف ىموَم

َ   ةةؾ يمةةَىقا يققمةةقن ًملرؾمةةق   أصةةكَسمف و ةةؿ ظمةةػم اًمٌنمةة سمعةةد ا ىٌوةةَء واًمرؾمةةؾ  وعةة

َ ؟ ال.ىم ¢  وَم

 ؾ اجل قمَت اًم ل أىّ شمدىدن طمقهلَ وشمًي  قمـ شمن و هتَ   ؿ يمذًمؽ؟ أفمـ 
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 شمً طوع أن شمقق   نَ ال.

 وال شمً طوع أن شمقق  ال أقملؿ.

اًمشَ د سمَر  اهلل وموؽ  اان  ذا اًمك َب يم َب اإلي ن شميًموػ اًمديم قر ومة ن... 

  ًمكةـ همةػم  يعلةؿ  وىةف؟ مةَ شمعلةؿ َب مَ  ةق اًمك ةَب اًمةذ  يمةَىقا يقرًىمٌؾ  ذا اًمك

وًمةةةق أىةةةؽ ىملةةةّ ال يم ةةةَب ًمكنةةةّ شمعلةةةؿ القوقةةةِ  اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم يمج قمةةةِ يمةةةؿ 

 قممر ؿ؟

 ...مداظملِ:

 سمدون شمش وؾ  يمؿ قممر ؿ  ىمؾ مًلم ؾمٌعلم ؾم لم... اًمشوخ:

 ... مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 ... مداظملِ:

ردن عمةةَذا.. ؾمةةٌكَن اهلل ذم ا و  سمةةدأت سمكًةةـ اًمٌنةةَ  واى هوةةّ إمم ا  اًمشةةوخ:

 مَ  ذا اًم نَىمض اًمٌعود؟

 أىَ ىملّ اإلظمقان اعمًلملم  ًموس اإلظمقان اعمًلملم ذم ا ردن.

 ...مداظملِ:

 ؾمٌعلم ؾمنِ؟ اًمشوخ:

َ . مداظملِ:  شمقريٌ

َ . اًمشوخ:  شمقريٌ

 اإلظمقان اعمًلملم... مداظملِ:
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ةة  َقمةةِ يةةَ أظمةةل.. أىةةّ اان ؾمةة جعلنل أ   اًمشةةوخ:  فمنةةل وموةةؽ طمةةط ذم سمًَمةةؽ  ػم  هم 

 شمعرأل عمَذا؟

 سموٌطؾ ؿمو نَ سموٌطؾ. داظملِ:م

 سموٌطؾن  ن اان سمدأت شمدظمؾ ذم اجلد . اًمشوخ:

 ال أقمقذ سمَهلل. مداظملِ:

 ى ر  وموؽ  أىَ مَذا يمَن ؾمةًازم ػم  هم   ق  ذا  أىَ اان أىمق  ًمؽ سمدأت أ   اًمشوخ:

 ًمؽ؟

 ّ طمريمِ اإلظمقان اعمًلملم.. م ك أىش مداظملِ:

 يمؿ مٍ قمغم اإلظمقان اعمًلملم. اًمشوخ:

 ن اعمًلمقن  ؿ  َقمِ واطمدة أو  َقمَت؟اإلظمقا

  َقمِ واطمدة. مداظملِ:

 ومنهٓ واطمد  أو منَ ٓ؟ اًمشوخ:

 منهجهَ واطمد إن ؿمَء اهلل. مداظملِ:

ومٌذا  أىَ ؾمًازم قمـ  َقمِ واطمدة سممنهٓ واطمةد يمةؿ مٍة قملوهةَ  عمةَذا  اًمشوخ:

شمريد  أىّ شم شلًػ قمكم أىَ  مَ ومهمّ قملوؽ..  َقمِ ا ردن أو ؾمقريَ أو... مَذا

رةةذا اًم شَصةةوؾ؟ أىةةَ ؾمةةًازم اإلظمةةقان اعمًةةلمقن يمةةؿ مٍةة قملةةوهؿ؟ قمشةةَ اهلل قمةة  

 ؾملػ.

 أيمرمؽ اهلل. مداظملِ:

 يمؿ مٍ قمغم اإلظمقان اعمًلملم. اًمشوخ:
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 مَ يقَرب ؾمٌعلم ؾمنِ؟ مداظملِ:

 ذم  ذا اًمًٌعلم ؾمنِ  ؾ درؾمقا قمقودة اًم قطمود ومو  شمعلؿ؟ اًمشوخ:

َ  ذم اًمزرىمَء ال أقملؿ  ء  إال ذم اًمقىم مداظملِ: ّ الًَ  وقمـ اجل قمِ أيك

 سمًَم كديد  أريد أن أطمدد ًمؽ طم ك أطمكؿ قملوهؿ سم  أقمرأل.

 ـموُ. اًمشوخ:

َسم ةةةةةةف ينكةةةةةؿ إمم  َقمةةةةةةِ ال يعةةةةةةرأل  أؾمةةةةةيًمؽ اان ؾمةةةةةةًاال :  ةةةةةؾ  ةةةةةةقز عمًةةةةةلؿ ى 

مةةةنهجهؿ  وال يعةةةرأل شمةةةَريخ طموةةةَهتؿ  وال يعةةةرأل ومكةةةرهتؿ  وال يعةةةرأل دقمةةةةقهتؿ  

َ  ؾموكقن اجلقاب ال؟ أأ    نَ  اطم    أن يكقن سمغم؟ـمٌع

 ىعؿ سمؾ  ُ أن يعرأل منهجهؿ وقمقودهتؿ. مداظملِ:

َ   وميىةّ اان شمة كلؿ قمةـ اإلظمةقان اعمًةلملم يمشةرد مةنهؿ أو ظمةَرج  اًمشوخ: طمًن

 قمنهؿ؟

 أشمكلؿ قمـ اإلظمقان اعمًلملم يمج قمِ يمَملِ. مداظملِ:

 طمودة. اًمشوخ:

 ... مداظملِ:

 وال أىَ. اًمشوخ:

 أىَ... مداظملِ:

 ؿ.ىع اًمشوخ:

 أىَ... ذم اإلظمقان اعمًلملم. مداظملِ:

 إذا  ال شمعرومهؿ. اًمشوخ:
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يم ػم مـ اًمشةٌَب يقةق  ىكةـ ًمًةنَ مةع اإلظمةقان  ًمكةـ يمة  يقةَ  ىملقسمنةَ  مداظملِ:

 معلقِ معهؿ وقمقاـمشهؿ و...

يَ أظمل  مَ داأ أىؽ ًمًّ مـ اإلظمقان  مَ رح... شم كلؿ قمنهؿ سمَر  اهلل  اًمشوخ:

وال أىمق  اعمر ال يً طوع أن ي كلؿ قمةـ اإلظمةقان وموؽن  ن اإلظمقاىجل اًم موؿ.. 

َ  اان.  اعمًلملم  أىَ ؾميىمق  ًمؽ ؿمو 

 شمشكؾ. مداظملِ:

 ن اإلظمةقان اعمًةلملم اًمةذ   ةؿ  َقمةِ واطمةدة  ومةنهٓ واطمةد ا مةةر  اًمشةوخ:

ًمةةوس يمةةذًمؽ  أىةةَ ال أومعةةؾ يمةة  ومعةةؾ  ةةق  أىةةَ ىمةةد أيمةةقن اسمةةـ اإلظمةةقان اعمًةةلملم ًمكةةـ 

رشهتؿ وقمرومّ دظمَةلهؿ وقمرومةّ طمقوقةِ دقمةقهتؿ ًمًّ منهؿن  ين ظمًَمط هؿ وقمَ

 إمم نظمرا..

اإلظمقان اعمًلملم ذم ؾمقريَ ـمَةش َن أىَ أىمدأ ًمةؽ طمقةَةؼ واىمعةِ وًمةوس ظموةَ   

اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم ذم دمشةةةؼ اًمشةةةَأ ؾمةةةلشوقن ذم اًمشكةةةر  وذم اعمةةةنهٓ اًمعلمةةةل  

ًمكةةةـ  ةةةؿ طمزسموةةةقن إظمةةةقان مًةةةلمقن  اإلظمةةةقان اعمًةةةلمقن ذم طملةةةُ وديةةةر اًمةةةزور 

يًمنةةقن سمَعمشةةَيخ اًم ةةقوموِ إذا وضمةةدوا واطمةةد مةةَ  قمةةَر  ذم اًمطرىمةةَت صةةقوموقن 

 اشمريمقا  ذا   ذا مـ أ ؾ اهلل. إظمقان مًلمقن.

رةةةةوس طمةةةزب اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم ذم ديةةةر اًمةةةزور ذيمةةةروين ؿمةةةق اؾمةةةمف صةةةَطمُ 

 يم َب رؾمًَمِ صبػمة الؼ... 

 طمًـمداظملِ:

ف ىم ةِ ـمٌعةف ال  ال  طمًـ  اًمك َب اؾممف اًمقضمقد الؼ   ذا اًمك َب ًمة اًمشوخ:

صَطمٌنَ اًمقديؿ ز ػم اًمشَويش  ذا اًمك َب   ذا يم ةَب يقةرر قمقوةدة اعمنمةيملم  ال 
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ـ  ﴿يزيةةةد قمةةةغم أىةةةف ي ٌةةةّ قمقوةةةدة اعمًةةةلملم اًم ةةةل  ةةةل شمًيمةةةد قمقوةةةدة اعمنمةةةيملم: 
ةةة   ًم  و 

ض   ا  ر   و 
ات  ق  م   ً ل ؼ  اًم ـ  ظم  ؿ  م  ًم   ه  ي    ومقلّ أىَ ًمةذا  اًمرضمةؾ  أسملةغ [61]العنكبوت:﴾ؾم 

اًمك ةةةةةَب ال يشوةةةةةد إال إذا وةةةةةممّ إًموةةةةةف شمقطموةةةةةد ا ًمق وةةةةةِ  وشمقطموةةةةةد اعمًًمةةةةةػ  ةةةةةذا 

اًمعٌةةةَدة  شمقطموةةةد ا ؾمةةة ء واًم ةةةشَت  و إال ًمةةةوش شم ٌةةةّ أن اهلل  ةةةق ظمةةةًَمؼ اًمكةةةقن  

اًمٌنمةةة يملةةةف إال مةةةـ ؿمةةةذ مةةةـ اًمد ريةةةِ واعم طمةةةدة سمشطةةةرهتؿ اًم ةةةل ومطةةةر ؿ اهلل قملوهةةةَ 

س يمةَن  نةَ  ذم يًمنقن رذا اًمذ  شمكمنف  ذا اًمك َب  مَ  ذا اجلهد..  ذا اًمرةو

ديراًمزور رضمؾ يمٌم وًمعَسمف يًوؾ  رسم  السمس دؿمداؿمةِ شمكشةػ قمةـ قمقرشمةف   ةذا 

ال شمنكةةر قملوةةف  ىكةةـ ىعةةرأل مةةـ  ةةذا القةةَةؼ اًمٌمةةء اًمك ةةػم  ومةةَإلظمقان اعمًةةلمقن 

ون يم َب ومقف اًمًنِ ًملًود ؾمَسمؼ وًمعلؽ شمعرأل أن اًمًود ؾمَسمؼ يمَن ًذم دمشؼ يقر

ةة يم َسمةةف  ةةذا ذم دمشةةؼ ي  مةةـ ظمةةقاص  َقمةةِ طمًةةـ اًمٌنةةَ رمحةةف اهلل   أ  عمةةَذان  ن ر  ق 

اًمةةةدقمقة اًمًةةةلشوِ ذم دمشةةةؼ ىمَةمةةةِ قمةةةغم ؾمةةةَ  وىمةةةدأ ويًيةةةد مةةةـ يةةةدقمق إمم اًمةةةدقمقة 

اًمًةةةلشوِ  ةةةذا اًمك ةةةَب و ةةةق ا ًمٌةةةَين  أمةةةَ ذم طملةةةُ وديةةةر اًمةةةزور اًمةةةذ  يقةةةرأ  ةةةذا 

 اًمك َب و َسموِ ىشس اإلظمقان اعمًلملم قمغم ـمرذم ىقوض.

 قمكم طمًـ: أسمق همدة.

ق  مرة يمنّ ذم ديراًمزور أطمكل  ذا اًمق ِ ًم عرومقا أن اًم ن وؿ مَ  ق   اًمشوخ:

اان اًمذ  أحتدث وموف ذم قمندىَ مَ  ق أ ؿ مةـ ذًمةؽ سمك ةػم  اًم قطموةد معنةَا ومةَقملؿ 

أىف ال إًمف إال اهلل   ةَ ػم اعمًةلملم مةـ اإلظمةقان اعمًةلملم ومكة   قمةـ همةػم ؿ  ال 

دة سمةػم قمطوةِ وإذا سمةد  أن يعرومقن معنك  ذا اًمكلمِ اًمطوٌِ  يمنّ مرة ؾمهران ذم سملة

يطةةر  اًمٌةةَب يطةةر  اًمنَومةةذة و ةةل قمةةغم ضمةةَدة مةةـ اًمشةةَرع  وم ةةرج اعمكةةوػ اًمةةذ  

يمةةَن ضمةةًَمس معنةةَ ين ةةر مةةـ اًمطةةَر   وإذا ىًةةمع صةةقت شمرطموةةُ سمةةًَمغ  أ ةة   وؾمةةه   

َ .. إمم نظمةةرا  ىكةةـ ضمًَمًةةقن مةةَ يمنةةَ ى ةةد  مةةـ  ةةذا اًمكةةوػ اًمكةةريؿ اًمةةذ   ومرطمٌةة
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دظمةةةةؾ ومقضم ةةةّ سمةةةةف يمةةة  ومةةةةقضمي  ةةةق    وضملةةةةس ؾمةةةودظمؾ قملونةةةَ اان  وإذا سمةةةةف عمةةةَ 

دمةةَ ل سمةة  شمشةةٌوف م ةةؾ طمكةةَي ل  ًمكةةـ  ةةق مةةَذا ومعةةؾ  مةةَ ومعةةؾ م لةةؽ يقضمةةف ؾمةةًا   

صةةَر يًةةجد قمةةغم ا رض  يعنةةل يةةق ؿ اًمنةةَس اجلًَمًةةلم أىةةف ًمةةوس ذم  ةةذا اًمةةدىوَ 

اًمذ  أى ؿ قمَيشلم وموهَ   ق مع اهلل   ق رايمع ؾمَضمد.. إمم نظمرا  وومق   َ اهلقسملةِ 

َ ذم اًمشةةةةَأ  صةةةةَر حيكةةةةل ًمةةةةوس ًمةةةةف معنةةةةك: سمةةةةوض  سمَذىجةةةةَن  م ةةةةؾ يًةةةةمق َ قمنةةةةدى

 اًمكل ت  ذ   يعنل م ل  يققًمقا اًمنكقيلم يعنل  لِ همػم شمَمِ.

 ال حمؾ هلَ مـ اإلقمراب. مداظملِ:

ال حمةةؾ هلةةَ... أىةةَ قمرومةةّ اًمرضمةةؾ و ةةق يةةدضمؾ قمةةغم الةةًَيـ  و ةةق  اًمشةةوخ:

منةةف مًةةجد قممةةرا مةةَ ضمَرىةةَ  أىةةَ يمةةَن زم ديمةةَن ؾمةةَقمَ  أصةةل  وموةةف ؾمةةَقمَت  ضمنةةُ 

... اًمزاويِ مـ اعمًجد   لس قموقىف صشراء اهلل أقملؿ مـ يم ر  دظمؾ مًجد  داة  

   َ َ  ينمب ؾموجَرة وال أطمد يعؽمض قملوف إـم ىم مَ ينمب طمشوش  ذم رمكَن قملن

 ًموش؟؟!

 يققًمقا ًمؽ:  ذا مـ رضمَ  اًمبوُ...

 واصؾ.. مداظملِ:

ومنل وأىَ أقمرومةف  وملةذًمؽ عمةَ ىعؿ  واصؾ.. إمم ضمهنؿ  اعمق قد  ق يعر اًمشوخ:

وىمةةع سمٍمةةا قمةةكم قممةةؾ طمًَمةةف أىةةف همَةةةُ  وميىةةَ اردملةةّ يملمةةِ ؾمةةَقم هَ قمنقايشةةَ اايةةِ 

ةةةةقن  ﴿اًمكريمةةةةِ:  ى  ز  ؿ  حي   ةةةة ال    ؿ  و  و ه  ةةةة ل  أٌل قم  ق  ةةةة و ةةةةَء  اهلل   ال ظم 
ًم  ن ةةةةقا * أ ال إ ن  أ و  ـ  نم  ي

ذ  ةةةة اًم 

قن   ةةةةة َى قا ي   ق  ةةةة يم  ةةةؿ  * و   ال  و ةةةةَة   هل  ة
ةةةةة  ذم  ٌ نم   ة  اًم  ر 

ةةةة ذم  ااظم  و َ و  ى    [64-62]يالالالالالون :﴾اًمةةةةةد 

وسمةةدأت أىمةةق  مةةـ  ةةؿ اعمًمنةةقن  اًمعمةةؾ اًم ةةًَم .. إمم نظمةةرا  يمةة أ ـمقيةةؾ ضمةةدا   

سمعةةةةدمَ اى هوةةةةّ مةةةةـ اعمكةةةةًَة  أىةةةةَ ومهمةةةةّ أن صةةةةَطمُ اًمةةةةدار اعمكةةةةوػ مبةةةةرور 

مبشقش رذا اًمرضمؾ  يًمـ سميىف ومع   رضمؾ صًَم   سمعدمَ أًمقوّ اعمكًَة يقةق  
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 َذ  ىكـ يمنَ ىع قةد  كةذا مةـ ىمٌةؾ  ًمكةـ قمنةدىَ ؿمةوخ  نةَ يمةَن اؾمةمف زم: واهلل يَ أؾم

اًمشوخ قمٌد اًمقَدر  اعمهؿ درس ذم ا ز ةر اًمنمةيػ قمنمةيـ ؾمةنِ يةَ أؾمة َذ .. قمةغم 

ـمريقِ صَطمٌؽ  ذا  ... قمنميـ ؾمنِ  وسمعديـ ضمَء ًمٌػم قمطوِ وصةَر يعةظ اًمنةَس 

 ويرؿمةةةةةةد ؿ ويعلمهةةةةةةؿ ويلقةةةةةةل دروس ذم اعمًةةةةةةجد وؾمةةةةةةهرات ذم اعمجةةةةةةًَمس إمم

نظمرا  ىمَ  مرة مـ اعمرات أقمطَىَ درس  ىمَ  ًمنَ إذا رأية ؿ إىًةَن يًةُ اهلل ويًةُ 

اًمةةديـ وال ي ةةكم معلةةؼ اًم ةةلوُ ذم رأؾمةةف ال شمنكةةروا قملوةةف   ةةذا يكةةقن مةةـ رضمةةَ  

اهلل  الجةر اًمةذ  مةَ يعجٌةؽ سموشجةؽ ... وطمكةك أىةف مةـ  لةِ مةَ طمكةك هلةؿ مةةـ 

 ةةذا اًمشةةوخ ىمةةَ : يمةةَن  نةةةَ   ا دًمةةِ اًمققيةةِ ذم إىمنةةَع اجلمهةةقر اعمكةةلؾ مةةـ أم ةةَ 

رضمةةؾ مةةـ يمٌةةَر اًمعلةة ء ا ومَوةةؾ يطةةقأل قمةةغم ا ؾمةةقا ... يةةيمر سمةةَعمعروأل وينهةةك 

قمةةـ اعمنكةةر  ومقىمةةػ قمةةغم ديمةةَن اًمٌقةةَ  وإذا سمةةف يةةراا يٌوةةع الشةةوش اعم ةةدر  ومةةيىكر 

قملوةةف ويشةةرا.. إمم نظمةةرا  مةةَ  شةةك اهلل  مةةَ شم ةةؼ اهلل.. إمم نظمةةرا  وب يكمةةؾ يم مةةف 

ال يعةةرأل  ء  معةةف شم مذشمةةف ومقضم ةةقا رةةذا اًم ةةَ رة اًمعجوٌةةِ   طم ةةك صةةَر يمًَمٌهومةةِ

ؾمةةَىمقا يمةة  شمًةةَ  اًمداسمةةِ   ةةذا اًمرضمةةؾ اًمعةةَب اًمشَوةةؾ سمًةةٌُ أىةةف أمةةر ذًمةةؽ اًمرضمةةؾ 

سمَعمعروأل  يشَا قمـ اعمنكةر  ؾمةلُ  سمطٌوعةِ الةَ  شم مذشمةف يبةَرون قمةغم ؿمةو هؿ 

جلنَطملم  يريدون أن يعرومقا اًمع ج  صَروا يًيًمقا دًمق ؿ قمغم رضمؾ يًمك سمذو ا

 يعنل مـ أ ؾ اًم َ ر وأ ؾ اًمٌَـمـ   ؾ شمعرأل قمنهؿ  ء  ًالء؟

 ال. مداظملِ:

 ال أ ؾ اًم َ ر شمعرأل وال أ ؾ اًمٌَـمـ.. اًمشوخ:

ذ ٌقا ًمعندا طمكقا ًمف ىم ِ  ىمَ  هلؿ أى ؿ أصٌ ؿ سمرضمؾ مـ أ ؾ اهلل   ذا اًمٌقةَ  

وشمةذ ٌقا  رضمؾ مـ أوًموَء اهلل  وًمذًمؽ أصوُ قمَعمكؿ سم  أصوُ  ال سمد أن شميظمذوا

إمم قمند  ذا اًمقزم وشمًؽموقا طم ك يطوُ ىملٌةف قمةغم قمةَعمكؿ طمون ةذ يرضمةع طمًَمةف  
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أىةةةَ  ةةةذا اًمٌقةةةَ  اًمةةةذ  ىمةةةَ  أىةةةف وزم  أىةةةَ أؾمةةةموف سمةةةًَمقزم الشةةةَش  وميظمةةةذوا اًمرضمةةةؾ 

اًمعَب إمم اًمقزم الشَش سمَةع الشوش مَ ذم مَىع أىف ال ينمب  يكشل أىف يٌوع  

 ال  قز ًمبِ أن يقَ  طمشَش   قز.

اعمق قد  صةَروا أسمقةك يةدظملقا قملوةف وشمرضمةقا وأىةف أىةّ شمعةرأل أن ؿمةو نَ قمةَب 

ومَوةةةةؾ يمةةةةذا  نمةةةةر سمةةةةَعمعروأل وىةةةةَ ل قمةةةةـ اعمنكةةةةر  سمةةةةس ال شمًاظمةةةةذا  ةةةةق ال يعةةةةرأل 

مقَمةةةةؽ   كةةةةذا ىمةةةةَ  ًمةةةةذا  ذو اجلنةةةةَطملم  ومةةةة  زاًمةةةةقا سمةةةةف طم ةةةةك ـمةةةةَب ىملةةةةُ اًمةةةةقزم 

مذشمةةةف الشةةةَش قمةةةغم اًمعةةةَب اًمشَوةةةؾ م ةةةؾ واطمةةةد يمةةةَن ومةةةَيؼ واؾمةةة وقظ  وقمرومةةةف شم 

سمقوعف  ومٌدأ  ق سمدورا يع ذر ًملقزم الشَش  رضمع اًمقزم الشَش يقق  ًملشوخ 

يَ ؿموخ أىّ شم ـ أن أىةَ ومعة   أسموةع طمشةوش خمةدر؟ أىةَ أسموةع طمشةوش خمةدر فمةَ را   

َ  أ  إىًَن حمشش ومعة   ييظمةذ ىمطعةِ صةبػمة مةـ الشةوش سموٌطةؾ  أمَ طمقوقِ وسمَـمن

 قا  ةةذا رضمةةؾ ؿمةةَومف اًمعةةَب سموةةَع حيشةةش  ىمةةَ  هلةةؿ ؿمةةوخ اًمقريةةِ مةةـ سمةةػم قمطوةةِ: ؿمةةش

طمشةةوش مةةَ يقةةق   ةةذا طمةةراأ  ًمكةةـ القوقةةِ ظمةة أل اًم ةةَ ر  ًمةةذًمؽ ال شمنكةةروا قمةةغم 

 ةةةًالء اجل قمةةةِ اًمةةةدراويش  رةةةةوس اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم ذم ديةةةر اًمةةةزور يمةةةَن يةةةًمـ 

سميطمةةد  ةةًالء اعمجةةَىلم   ةةؾ يعنةةل طمةةَهلؿ مةةـ أوًموةةَء اهلل واًمعةةَب اإلؾمةة مل اًموةةقأ 

 ء يم ةةػم ويم ةةػم ضمةةدا   ويةةـ اًم ن ةةوؿ اًمةةذ  يشقةةف اعمًةةلملم  يقضمةةد مةةـ أم ةةَ   ةةًالء

أوال  عمعرومةِ ؿمةهَدة ال إًمةف إال اهلل  واًمشةَ د اًم ةَين حممةد رؾمةق  اهلل  وأن اًمشةةهَدة 

ا ومم شمً قضمُ قمٌةَدة اهلل وطمةدا ال رشيةؽ ًمةف  ومةَ ينةذروا ًمألوًموةَء واًم ةَللم  

االؾمةة بَصمِ رةةؿ  يمةةؾ  ةةذا  مةةَ يقىمةةدوا اًمشةةمقع  مةةَ ي قؾمةةلقا رةةؿ  ومكةة   أىةةف ال  ةةقز

اعمًَةؾ ال شمٌكْ ذم مرايمز اإلظمقان اعمًلملم وذم ؿمعٌهؿ  أسمةدا   ةذا اًمقكةَيَ ال 

شمٌكْ  ًمذًمؽ أىَ ىملّ اًم ن وؿ اان  ق ينٌبل أن يدور قمغم شمعلوؿ اعمًلملم دينهؿ 

ىمٌةةةةةؾ أن يةةةةةدظمؾ ومةةةةةو  دظمةةةةةؾ مةةةةةـ اىكةةةةةراأل ـمقاةةةةةةػ اًمعقوةةةةةدة أو ذم اًمعٌةةةةةَدة أو ذم 

اجلقاىةةُ اًموةةقأ ىملةة  شمةةدرس ذم اجل قمةةَت وا طمةةزاب   ا ظمةة   واًمًةةلق    ةةذا
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 ظمذ    أىّ  َقمِ اًم ٌلوغ  ىمد إيش اًمنشوطلم.

 .. ضمدا .مداظملِ:

ضمةدا   ًمكةـ ؿمةق يدرؾمةقن اًمنةَس  اًمبوٌةِ واًمنمومةِ واًمكةذب واًم ةد ..  اًمشوخ:

َ  يعرومقيشةةَ   ةةذا واضمةةُ و ةةذا حمةةرأ  ًمكةةـ  إمم نظمةةرا  أؿمةةوَء يمةةؾ اعمًةةلملم  وعةة

يمػم وشمققموةةةِ صةةةكوكِ  ًمكةةةـ ذم  نةةةَ  مةةةَ  ةةةق أ ةةةؿ مةةةـ ذًمةةةؽ   ةةةؿ سمكَضمةةةِ إمم شمةةةذ

َ  يمًَم قطموةةةد  يممعنةةةك ال إًمةةةف إال اهلل حممةةةد  شمشهةةةومهؿ أؿمةةةوَء ومهمق ةةةَ معكقؾمةةةِ متَمةةة

رؾمق  اهلل  ىملنَ ؿمهَدة ال إًمف إال اهلل شمً لزأ اإلي ن سميىف ظمًَمؼ وطمةدا ال رشيةؽ ًمةف  

اًمعلوَ واًم ةشَت اًم ةل  وسميىف معٌقد وطمدا ال رشيؽ ًمف ذم اًمعٌَدة  وسميىف ًمف ا ؾم ء

شملوةةؼ سمع م ةةف وضم ًمةةف ال يشةةَريمف وموهةةَ أطمةةد  وأن حممةةدا  رؾمةةق  اهلل ال ي ٌةةع ؾمةةقاا  

ومك  أن اهلل يقطمد ذم  ذا ا ىقاع مـ اًم قطموةد  يمةذًمؽ رؾمةق  اهلل يقطمةد سمَالشمٌةَع  

 ال ي ٌع مع رؾمق  اهلل أطمد  أيـ  ذا اعمعَين ذم  ذا اجل قمَت؟

ؿ  ةةةذا اًمنةةةقاطمل وملةةةوس سمًةةةٌُ أىةةةف اؾمةةة شَد َ مةةةـ ؿمةةةَذة ومل َىةةةِ  إذا يمةةةَن مةةةـ يشهةةة

 حتزسمف ومـ  َقم ف  وإى   ذا وردت مـ ظمَرج اجل قمِ.

 أو دراؾم ف قمغم ىشًف. مداظملِ:

 أو دراؾم ف سمنشًف مش قمغم ىشًف. اًمشوخ:

 صدىمّ. مداظملِ:

 ؿمو نَ..  مداظملِ:

 ضمزا  اهلل ظمػم. ىعؿ. اًمشوخ:

 ( 00:  00:  38/ 652) اهلدى والنور/

 : ام ـ اهلل قمز وضمؾ قمغم اعمًلملم سمقضمقديمؿ..مشهقر طمًـ
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 قمشقا . اًمشوخ:

مشةةةةةةهقر طمًةةةةةةـ: وم كةةةةةة ؿ أقموةةةةةةنهؿ ذم حتقوةةةةةةؼ ا مةةةةةةقر  وإمم ا ظمةةةةةةذ سمًَمك ةةةةةةَب 

وصكو  اًمًنِ  و ذا واهلل ومَةدة قم ومِ ضمدا   وال أؿمةؽ أن  ةذ اًمنشةع ًمةوس ىمةَرصا  

 قمةةةغم أىةةةَس معونةةةلم  وإىةةة   ةةةق قمةةةَأ جلموةةةع اعمًةةةلملم  وسمةةة  أن اًمكةةة أ يمةةةَن قمةةةـ

 َقمِ اإلظمقان اعمًلملم قمغم وضمف اج قص  وميىَ أقملةؿ قملةؿ اًموقةلم أن أقمةدادا  

يم ةةةةةةةةػمة مةةةةةةةةـ ؿمةةةةةةةةٌَب اإلظمةةةةةةةةقان اعمًةةةةةةةةلملم حيؽممةةةةةةةةقىكؿ وي ةةةةةةةةَسمعقن حتقوقةةةةةةةةَشمكؿ 

ومًًمشةةةَشمكؿ  ومةةةـ ظمةةة   معروم ةةةل أؾمةةة طوع أن أىمةةةق  إن اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم صم صمةةةِ 

 أىمًَأ:

ب ًمةذات اًم كةزب مةـ اًمقًؿ ا و  اًمقًؿ اًم قلود  اًمةذ  هيمةف االؾمةؿ واًم كةز

 همػم اى ٌَا ًمٌمء نظمر.

واًمقًؿ اًم َين: اعمدرؾمِ اجطػمة اًم ل سمدأت شم ششك ذم صشقومهؿ وسمدأت شمقعد 

هلةةةَ اًمققاقمةةةد  وسمةةةدًوا يةةةدقمقن إمم أمةةةقر واوةةةكِ حمةةةددة وأظمةةةذوا  رضمةةةقن مةةةـ 

اًمكةةةٌَسموَت واًمعمقموةةةَت اًم ةةةل يمةةةَن قملوهةةةَ أؾمةةة ومهؿ  وًمكةةةـ ًمألؾمةةةػ اسم عةةةدوا قمةةةـ 

ص وأًمبق ةةَ سمعقةةقهلؿ وىةةَدوا سمعل ىوةةِ ضمديةةدة  وال يعنونةةل اجلةةَدة ومجمةةدوا اًمن ةةق

 ةةذا اًمقًةةؿ وال اًمقًةةؿ اًمةةذ  ىمٌلةةف  وإىةة  اًمةةذ  ىريةةدا مةةـ ؿمةةو نَ ضمةةزاا اهلل ظمةةػما  أن 

يقضمةةف يملمةةِ إمم اًمقًةةؿ اًم ًَمةةْ مةةـ اإلظمةةقان وهلةةؿ وضمةةقد  و ةةذا اًمقًةةؿ إن ضمةةَز أن 

ىمةةَأل قمةةغم ىطلةةؼ قملوةةف شمًةةموِ ومنًةةموف سمًَمقًةةؿ ا صةةقزم   ةةق اًمقًةةؿ اًمةةذ  يقةةػ و

اًمن ةةقص اًمنمةةقموِ  واًمةةذ  هيمةةف ذم القوقةةِ ديةةـ اهلل قمةةز وضمةةؾ  وقمنةةد ؿ طمرىمةةِ 

قمةةغم اإلؾمةة أ  ويمةةذًمؽ ي ةةَسمع ويقةةػ قمةةغم اًم ةةقاب مةةـ أ ةةؾ اًمعلةةؿ وًمةةذا اعمطلةةع 

َ  صَدىمِ خمل ِ شمنَد  سمَلَيمموِ هلل قمز  قمغم أطمقا  اإلظمقان يعلؿ أن وموهؿ أصقاشم

اجةةَـمي وحتةةَرب ا صةةقات وضمةةؾ وحتةةَرب اجراومةةِ وحتةةَرب ا مةةر اًم قلوةةد  
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ااصممةةةِ اًم ةةةةل شمرشمشةةةع مةةةةـ  نةةةَ و نةةةةَ  ًمطمةةةةس معةةةَب الةةةةؼ  وًمطمةةةس رمةةةةقز الةةةةؼ 

وًملك أ ذم  ةذا اًمرمةقز  ومنرضمةق مةـ ؿمةو نَ ضمةزاا اهلل ظمةػما  أن يقضمةف هلةًالء يملمةِ 

 إن ؿمَء اهلل وضمزايمؿ اهلل ظمػم. َقمًك أن ين شعقا ر

يعةةؼم قمةةـ أومةةراد اإلظمةةقان  ضمةةزا  اهلل ظمةةػما  قمةةغم  ةةذا اًمٌوةةَن اًمةةذ  طمقوقةةِ اًمشةةوخ:

اعمًةةةةلملم اعم ك لةةةةلم حتةةةةّ  ةةةةذا االؾمةةةةؿ  وأىةةةةَ سمشكةةةةؾ اهلل قمةةةةز وضمةةةةؾ أقمةةةةرأل  ةةةةذا 

القوقةةةِ  وًمةةةذًمؽ وأىةةةَ ذم دمشةةةؼ يمنةةةّ يمةةةة  أعمكةةةّ ىمٌةةةؾ دىمةةةَةؼ أىنةةةل يمنةةةّ مةةةةع 

اإلظمةةقان اعمًةةلملم  نةةَ  ذم دمشةةؼ ويمةةيىنل واطمةةدا  مةةنهؿ طموةةْ ي ةةق ؿ اجلمهةةقر 

ك ذم اًمةةةرطم ت إمم سمعةةةض اًمقةةةر  ًمك ةةةرة خمةةةًَمط ل إيةةةَ ؿ وم ةةةَطمٌ ل إيةةةَ ؿ طم ةةة

وسمعض اجلٌَ   وحتّ اعم و ت اًم ل يمنَ ىٌوّ معهؿ وموهَ اًملوَزم ذوا  اًمعةدد  

ًمعلمل أن وموهؿ اؾم عدادا  ًم قٌؾ دقمةقة الةؼ  دقمةقة اًمك ةَب واًمًةنِ  وأىةَ يمنةّ وال 

ون أومةةةةراد ؿ ًم قٌةةةةؾ اًمةةةةدقمقة ًن  َقمةةةةِ اإلظمةةةةقان اعمًةةةةلملم  ةةةةؿ هيوةةةةإ :أزا  أىمةةةةق 

ال يًةة طوعقن أن حيققةةقا  ةةذا اًمةةدقمقة ذم صةةشقومهؿن  يشةةؿ شمٌنةةقا  اًمًةةلشوِ  أمةةَ  ةةؿ

َ  ىمَة   قمغم مَ يًمك أو يمكـ أن يًمك سمًَم ك وؾ واًم جموع صمؿ اًم  قوػ  أمَ  منهج

ىكةةةـ معنمةةة اًمًةةةلشولم وممنهجنةةةَ قمةةةغم ظمةةة أل مةةةنهٓ اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم ومةةةـ  نةةةَ 

َ  هل ؿ طموْ ىمَأ حي ؾ اج أل  ىكـ منهجنَ يققأ قمغم ىمَقمدة صمقػ صمؿ يم ؾ ظم وم

شمك لهؿ قمغم أؾمَس يم ةؾ صمةؿ صمقةػ صمةؿ ال صمقَومةِ  وًمةذًمؽ يمةَن اًمًةًا  اًمًةَسمؼ مٍة 

قمةةغم اإلظمةةقان اعمًةةلملم ىكةةق ؾمةةٌعلم ؾمةةنِ  و ةةؿ ذم صمقةةَوم هؿ ومعةةروم هؿ سمَإلؾمةة أ 

يمعقوةةدة  يميطمكةةَأ  يمةةيظم   وؾمةةلق  ال يزاًمةةقن يمةة  يمةةَىقا مةةـ ىمٌةةؾ  ذًمةةؽ  يشةةؿ ال 

ال يمةيومراد  أىةَ أشمكلةؿ اان قمةـ  َقمةِ وقمةـ يعنقن سمًَم قَومِ اإلؾم موِ سمعَمةِ ومكة   إ

منهٓ  ومك   قمةـ أن هي مةقا سمًَم قَومةِ اإلؾمة موِ اًم ةكوكِ  وًمةذًمؽ وميىةَ يمنةّ أضمةد 

َ  ظم ٌِ ذم  َقمِ اإلظمقان اعمًلملم  نةَ  ذم دمشةؼ اًمشةَأ  وىشةع اهلل رةذا  أرو

اًمةةةدقمقة مةةةَ ؿمةةةَء اهلل أن ينشةةةع  ويمٌةةةَر ؿم  ةةةوَهتؿ وسمعكةةةهؿ ال يةةةزا  ذم ىموةةةد الوةةةَة 
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نهؿ مةةة    قم ةةةَأ اًمعطةةةَر اًمةةةذ  يمةةةَن ؾمةةةنلم معونةةةِ رةةةةوس اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم ذم مةةة

ؾمةةةةةقريَ   ةةةةةق يمةةةةةَن مةةةةةـ اًمةةةةةذيـ حييةةةةةون دروف  نةةةةةَ   ومهةةةةةق مةةةةةـ طموةةةةةْ اًم قَومةةةةةِ 

اإلؾمةةةة موِ  ةةةةق ؾمةةةةلشل اًمعقوةةةةدة  ًمكةةةةـ ال يةةةةزا  منهجةةةةف مةةةةنهٓ إظمةةةةقان اعمًةةةةلملم  

ن واًمشةةر  سمةةلم منهجنةةَ ومةةنهجهؿ  منهجنةةَ قملمةةل ومةةنهجهؿ طمةةز   ومهةةؿ حيرصةةق

قمةةةغم اًم جموةةةع مةةةَ ال ىكةةةرص قملوةةةف  ىكةةةـ ىكةةةرص قمةةةغم اًم  قوةةةػ مةةةَ ال حيرصةةةقن 

َ  ًمقاطمةد مة كم أن يعمةؾ معهةؿ ذم طمةدود اًم قَومةِ  قملوف  ًمذًمؽ ومهؿ ىمةد أوضمةدوا ومراهمة

اإلؾم موِ اًم كوكِ  وًمذًمؽ يمنّ معهؿ يميين واطمد مةنهؿ  يمةذًمؽ عمةَ ضم ةّ إمم 

ون أن مريمةةةةز  نةةةةَ إمم قمةةةة ن  وًمعةةةةؾ سمعةةةةض اإلظمةةةةقان مةةةةَ أدر  مةةةةـ يكةةةةقن  يةةةةذيمر

اإلظمةقان اعمًةةلملم ذم اًمزرىمةَء ومةة   زم وأًمقوةّ  نةةَ  يملمةِ ورسمةة  أيم ةر مةةـ يملمةةِ  

وا ي ةيصمرون سم قَومةِ ا ًمٌةَين ودقمةقة ًوس  نةَ  سمةين اإلظمةقان سمةدًوًمكـ عمَ ؿمعر اًمر

ا ًمٌةةَين  ظمشةةقا أن ينًةةكُ مةةنهؿ سمعكةةهؿ  وموقةةؾ شمكةة لهؿ ودممعهةةؿ  وًمةةذًمؽ ب 

مةةةَ ىمةةةد أًمقةةةل قملةةةوهؿ  وأىةةةَ ًمزمةةةّ أمةةةر   يعةةةقدوا ومةةةو  سمعةةةد يعروةةةقن قمةةةكم أن أًمقةةةل

 وؾمهرا  اًم ل  ل ًموًّ من مِ وًمكنهَ من مِ سمطريقِ أو سميظمر .

اًمشةةةَ د  نةةةَ ؾمةةةكنّ  نةةةَ  اؾمةةة قـمنّ قمةةة ن وسمةةةدأ ىشةةةَـمل يمةةة  يمةةةَن  نةةةَ  ذم 

ؾمةةةقريَ  وسمةةةدأ أومةةةراد اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم يةةةؽمددون قمةةةغم ؾمةةةهرا  وقمةةةغم ضملًةةةَ   

اهلل قمةةزاأ اًمةةذ  صةةَر ومةةو  سمعةةد  وؾمةةهؿ وظمَصةةِ مةةنهؿ اًمشةةوخ قمٌةةدًومةةنهؿ سمعةةض ر

ديم قرا  ورمحف اهلل شمٌَر  وشمعَمم  ومقد يمَن حيي ومعف دومةؽم صةبػم وىملةؿ ىةَقمؿ... 

وس أىمةةة أ مةةةَ يًةةةمع مةةةـ ا ًمٌةةةَين  ًمكةةةـ اًمةةةداةرة أو اإلدارة ًرمحةةةف اهلل  ويك ةةةُ ر

الزسموةةِ مةةَ را  هلةةؿ مةةَ يةةٌلبهؿ مةةـ إىمٌةةَ  اًمشةةٌَب اإلظمةةقاين قمةةغم دروس ا ًمٌةةَين 

 يصمروا سمدقمقشمف  مَ سمَ  دقمقشمةف  دقمقشمةف شمشةر   وًمةذًمؽ مةـ مةنهٓ اإلظمةقان ظمشوِ أن ي

اعمًلملم اًمذ  اىم نعقا سمف أن  ةذا دقمةقة طمةؼ  ًمكةـ ىكةـ اان سمكَضمةِ إمم اًم ك وةؾ 

واًم جموةةةع  مةةةَ ومَةةةةدة  ةةةذا اًم ك وةةةؾ واًم جموةةةع؟ اًمقصةةةق  إمم اًمؼمعمةةةَن  مةةةَ ومَةةةةدة 
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 كذا مَ همػموا اًمن َأ  يمَىقا و... اًمقصق  إمم اًمؼمعمَن؟ يريدون أن يبػموا اًمن َأ 

 نةةةَ وال ذم ؾمةةةقريَ شمبةةةػموا  ةةةؿ  اعمق ةةةقد أىةةةّ ال شمةةةدر  سمَقم ٌةةةَر  سمعةةةد ؿمةةةَب  مةةةَ 

أفمنةةؽ أدريمةةّ شملةةؽ اًمًةةنلم  صةةدر ىمةةرار مةةـ اإلظمةةقان اعمًةةلملم سممقَـمعةةِ ا ًمٌةةَين 

ومقَـمعةةِ جمًَمًةةف  إذا ًمقةةل ذم اًمطريةةؼ ال يًةةلؿ قملوةةف  وال قمةةغم أطمةةد  ةةـ يشةة هر 

ين ظمَصةِ يم ةهر  اعمعةروأل مةـ سمعةض الةًَيـ ى ةَأ... سميىف مـ  َقمةِ ا ًمٌةَ

وأىَ ًمقوّ اًمشوخ قمٌةد اهلل قمةزاأ ذم شملةؽ ااوىةِ ذم جملةس صةهوُ اًمةذ  يمةَن قمٌةد 

اًمش َح قممر وموف  رأي ةف ظمةَرج اعمًةجد و ةق هيةؿ سمةًَمنزو  مةـ اًمةدرج ؾمةلمّ قملوةف  

ىملةةةّ مةةةَ  ةةةذا يةةةَ أؾمةةة َذ؟ ويةةةـ أى ةةةق  َقمةةةِ  يعنةةةل وؾمةةةعكؿ منهةةةَضمكؿ اًمقاؾمةةةعِ أن 

لقا اًمشوعِ وموكؿ  وم  سمًَمكؿ ىمَـمع مقىةَ وأقملنة ؿ ذًمةؽ سمةلم اًمشةٌَب  مةَذا ومعلنةَ شمدظم

معكةةةؿ؟ ىمةةةَ  اعمًةةةكلم: ؾمةةةكَسمِ صةةةوػ قمةةة  ىمريةةةُ شمنقشةةةع  ىملنةةةَ ظمةةةػم إن ؿمةةةَء اهلل  

َ  يمنةةةّ  مٍةةة ىكةةةق ؾمةةةن لم و ةةةؿ مل زمةةةقن  ةةةذا اًمقةةةرار  وذم أصمنةةةَء ذًمةةةؽ أقمةةةرأل يقونةةة

نةّ أؿمةعر أين ؾمةيًم قل أشمردد قمغم اًمٌقعةِ وسمعةض اإلظمةقان يمكةـ يعلمةقن  ةذا  ويم

سمٌظمقان مًلمقن  ًَمشقن اًمقرار   ىف همػم قممكم   ن  ًالء اًمذيـ ومةرض قملةوهؿ 

 ةةذا اًمقةةرار يعلمةةقن أن  ةةذا ال وزن ًمةةف مةةـ اًمنَطموةةِ اإلؾمةة موِ  وإىةة   ةةل الزسموةةِ 

اًمعموةةةَء  صمةةةؿ ذ ةةةُ مشعةةةق   ةةةذا اًمقةةةرار اجلةةةَةر  ومةةةيقمرأل ضموةةةدا  أن أومةةةراد اإلظمةةةقان 

 لم  إمةةةةَ أن يشًةةةة  اعمجةةةةَ  ًمألًمٌةةةةَين  أن يةةةةذ ُ إمم اعمًةةةةلملم ًمةةةةق ظمةةةةػم سمةةةةلم ؿمةةةةو

مرايمز ؿ وجمًَمًهؿ أيشؿ يعلمقن أن اًمك ػميـ منهؿ ؾموً جوٌقن ًمدقمقة الةؼ أو 

أن يًةةمكقا هلةةؿ سمةةين حييةةوا جمةةًَمس ا ًمٌةةَين  ًمكةةـ ال يشعلةةقن ال  ةةذا وال  ةةذا 

و ةةذا مةةـ ؿمةةًأ اًم كةةزب  مةةـ ؿمةةًأ اًم ك ةةؾ اًمةةذ  يشةةر  اجل قمةةِ اإلؾمةة موِ  سموةةن  

ؿ يريةةدون ومةةو  يةةدقمقن دمموةةع اًمنةةَس  ًمكةةنهؿ ذم واىمعهةةؿ يشرىمةةقن  وًمةةذًمؽ وملةةؿ  ةة

يٌةةؼ ًمةةدينَ سمةةَر  اهلل وموةةؽ يةةَ أؾمةة َذ ؾمةةق   ةةذا اًمك َسمةةِ اًم ةةل ى شةةرغ هلةةَ وىًةة طوع أن 

ىقضمةةف سمعةةض اعمعلقمةةَت إمم اًمعةةَب اإلؾمةة مل يملةةف ) أمةةَ  ةةؿ ًمةةق وم كةةقا ًمنةةَ أسمةةقارؿ 
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ًةةَقمدىَ وىم نةةَ قمةةغم ذًمةةؽ  وميىةةَ مةةـ ًمشةةكرىَ ؿ قمةةغم ذًمةةؽ  وًمةةذ ٌنَ إًمةةوهؿ سمقةةدر مةةَ ي

َ  يًةةة عدون يمةةةؾ االؾمةةة عداد ًم قٌةةةؾ دقمةةةقة الةةةؼ  ةةةذا   أقمةةةرأل اًمنةةةَس سمةةةين ومةةةوهؿ ؿمةةةٌَسم

الزسموةةةِ اًمعموةةةَء  ةةةذا  صمةةةؿ إطمًةةةَن اًم ةةةـ سمةةةدقمقة وًمكةةةـ طموةةةؾ سموةةةنهؿ وسمةةةلم اًمةةةدقمقة 

اإلظمقان اعمًلملم دقمقة شمريد شمطهػم اًمنَس سمقاىمعهؿ وإقمَدة اًمدوًمةِ اإلؾمة موِ إمم 

 ـ ىمٌؾ  دقمَو   ل سم  ؿمؽ دقمقة يمؾ مًلؿ  وًمكـ:مَ يمَىّ قملوف م

 ونلبباع وى  بب  ك نؼقؿببإن عؾقفبب 

 

 

 

 هبببب   ءعقبببب ءءكقـبببب ن  كـ  

وميؾمةةةةي  اهلل قمةةةةز وضمةةةةؾ أن يونةةةة ًمنةةةةَ أن ى  ةةةةؾ سمةةةةي  ؾمةةةةٌوؾ ًمكةةةةؾ اإلظمةةةةقان اًمةةةةذ   

 معهةةؿ اإلؾمةة أ سمبةةض اًمن ةةر قمةةـ طمزسموةةَهتؿ وقمةةـ شمكةة  هتؿ  وًمكةةـ ا مةةر يمةة  

 ىموؾ:

 ركببا بب  كبب   بب  اتؿـببد ن ببةء اا

 

 

 

 جتةي نلةا   كب  ٓ نشبتفا نلنبػ  

 يٌدو أىؽ حمقش أؾم لِ يم ػمة؟ 

 ( 00: 27:  18/ 652) اهلدى والنور/

أسمةةق ًمةةةوغم: ؿمةةةو نَ شم مةةِ... لةةةدي ؽ يةةةَ ؿمةةو نَ قمشةةةقا   شمةةةذيمر مةةرة يمنةةةَ ذم مًةةةجد 

َ  سمةلم اًمراسمةع أو سمةلم اجةَمس واًمًةَدس  يمنةّ أىةَ ويةَ  ذم  صهوُ اًمةذ  يمةَن شمقريٌة

  سمعةةدمَ ظمرضمنةةَ مةةـ اًم ةة ة وضمةةدشمؽ مةةع أطمةةد اًمرضمةةَ  اًمًةةقريلم سموةةّ أطمةةد اإلظمةةقة

و ةةةةق رضمةةةةؾ ـمقيةةةةؾ وأؿمةةةةقر  ومٌعةةةةدمَ اى هوةةةةّ معةةةةف مةةةةـ الةةةةديْ وضم  نةةةةَ ذم يشَيةةةةِ 

الديْ ؾمةيًم ؽ مةـ  ةذا  وميىةّ ىملةّ زم  ةذا مةـ اإلظمةقان اعمًةلملم يمةَن قمةرض 

 قملوؽ دملس معهؿ  شمذيمر  ذا ؿمو نَ؟

 ال واهلل مَ أذيمر. اًمشوخ:

َ  أىةةةَ مداظملةةةِ: أذيمةةةر اان طمةةةدي ؽ زم  أن  ةةةذا ا خ يمةةةَن قمةةةرض قملوةةةؽ أن  ـمٌعةةة
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دملةةةس معةةةف طم ةةةك شمقطمةةةدوا اجل قمةةةِ وشمن هةةةل  ةةةذا اج ومةةةَت سمةةةلم اًمًةةةلشولم وسمةةةلم 

اإلظمةةقان اعمًةةلملم وشمكقىةةقا يملكةةؿ يةةد واطمةةدة ويمةةذا  ومقلةةّ أىةةَ مقاومةةؼ قمةةغم  ةةذا  

   َ ومذ ُ إمم اًمققأ وىمةَ  هلةؿ إن اًمشةوخ مقاومةؼ  ومعةَد ًمةؽ سمةييشؿ  ةؿ مقاومقةقن أيكة

وًمكـ ذم يشَيِ الديْ أىّ اؿمؽمـمّ قملوف اًم ًجوؾ  وعمَ قملؿ رذا اجؼم ذ ُ 

 إمم ىمقمف وب يعد طم ك اًم قونَ معف ذم ذًمؽ اًموقأ.

 (  00: 42:  10/ 652) اهلدى والنور/

َ     سمةةة  ؿمةةةؽ أن قمةةةَدة  مشةةةهقر طمًةةةـ:... ىكةةةـ ضمًَمًةةةقن ومَإلؿمةةةكَ  ًمةةةوس ًمش وةةة

قملةةِ اًمةةدقمقات أيشةةَ ـمرطمةةّ   اًمةةدقمقات وال أىمةةق  اجل قمةةَت ... ًمشةةظ اجل قمةةَت

ىشًةةهَ حمطةةِ ًملةةقالء وًملةةؼماء وأن اًمةةقالء واًمةةؼماء أصةةٌ  قمةةغم ذاهتةةَ وقمةةغم اؾمةةمهَ  

 ¢ويميىنَ ىشَر  ذم ذًمؽ عمَ ىقق   َقمَت  ومَ أدر  ًمق أىنَ ىملنةَ مةَ ىمًَمةف اًمنٌةل 

 َقمةةةةِ اعمًةةةةلملم وال يقضمةةةةد ذم اعمًةةةةلملم  َقمةةةةَت  ويملهةةةةؿ  َقمةةةةِ واطمةةةةدة  

شهةةةةقأ اًمةةةةذ  شمعطةةةةل  ةةةةذا اعمةةةةدًمق  رةةةةذا اًمطريقةةةةِ وموهةةةةَ وًمشةةةةظ اجل قمةةةةَت رةةةةذا اعم

خمًَمشةةِ وينٌبةةل أن هتجةةر  وينٌبةةل أن ال ى ًةةمك إال  َقمةةِ اعمًةةلملم  أقمنةةل مةةـ 

يملم ل أو مـ اؾم نكَر  أن يشجر يملمِ  َقمَت إؾم موِ  وأن ىنَد  سم  ىَد  سمف 

ت اًمنمع  يملنَ  َقمِ واطمدة  ومَ قمةدا ذًمةؽ ًمنعطوهةَ أؾمة ء َ إمةَ أن شمكةقن دقمةقا

وإمةةةَ أن شمكةةةقن ومةةةر  يمَىةةةّ وةةةًَمِ سمعوةةةدة وإمةةةَ أن شمًةةةمك أطمةةةزاب  وإمةةةَ أن شمًةةةمك 

طمريمةَت  أمةَ اعمًةةلمقن  َقمةِ واطمةدة ومةةو  سمونهةَ  القوقةِ وضمةةدىَ ؿمةو نَ واًمكةةؾ 

َ  ي ؾ إمم أمقر ىمد  يعلؿ  ذا ذم مًَضمد اعمًلملم شمنَطمرات همريٌِ قمجوٌِ  وأطموَى

اجل قمةةةَت و ةةةؾ شمةةةرون  شم ةةةؾ إمم مةةةَ ال يقصةةةػ  ومةةة  أدر   ةةةؾ ىٌقةةةك ىةةةردد ًمشةةةظ

اًمًةةو ِ  َرامنمةةوقموِ  ةةذا اًملش ةةِ مةةع إقمطَةهةةَ يمةةؾ  ةةذا اًم ةةؾ اعمعةةروأل اعمشةةَ د أصمةة

 ذم ا مِ.
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واهلل  ذا يم أ ضمود يَ أؾم َذ ًمكـ مَ أفمـ يًَقمدىَ قملوف اًمقاىمع  مَ أؿمؽ  اًمشوخ:

سمةةةةةين ًمش ةةةةةِ اجل قمةةةةةَت ال   لةةةةةػ مةةةةةـ طموةةةةةْ خمًَمش هةةةةةَ ًمةةةةةألدب اإلؾمةةةةة مل قمةةةةةـ 

 ا ؾمقاء؟اؾم ع   ا طمزاب أًموًق

 سمغم. مداظملِ:

 ًمكـ اًمقاىمع أًموس  نَ  أطمزاب؟ اًمشوخ:

 وضمد أطمزاب. مداظملِ:

ومٌذا أردىَ ىكـ أن ىعؼم قمـ  ذا ا طمزاب ؾمنقق  أطمزابن  ن  ذا  ةق  اًمشوخ:

اًمقاىمع ًمكـ  ذا اًمقاىمع  ُ أن ال يكقن يمذًمؽ  ومٌذا  أطمزاب  َقمَت ومر  يملهَ 

لةةغ ذم قمةةدأ اعمنمةةوقموِ  وملةةق أن أًمشةةَظ همةةػم منمةةوقمِ وحتقوةةؼ  ةةذا ا ًمشةةَظ  ةةل أسم

َ  واطمةةةدا  وومرىمةةةِ واطمةةةدة طمون ةةةذ يةةةرد  ةةةذا اًمكةةة أ  اًمقاىمةةةع يمةةةَن  َقمةةةِ واطمةةةدة وطمزسمةةة

ويكقن مقٌقال  ال منَص منف  ًمكـ إذا أردىَ أن ىعؼم قمـ  ةذا اًمقاىمةع اًمةذ  ال يًيةدا 

 اًمشَرع  يموػ يكقن شمعٌػمىَ؟

 يملمِ  َقمَت وصػ واىمع. مداظملِ:

  ذا  ق  ومٌذا ؟ اًمشوخ:

يعنةةل منةةَطمرات ـمقيلةةِ... اؾمةةم  زم.. سمةةؾ سمةةداظمؾ الةةزب اًمقاطمةةد ..  ظملةةِ:مدا

وىمّ ـمقيؾ  وهيدر وىمّ ال يعلمف إال اهلل قمز وضمؾ  مـ اجل قمِ اًمقريٌِ ومَ ؿمَسمف 

علةةؿ  ذًمةةؽ  مةةَ ال  شةةك قمةةغم أطمةةد  وسمةة  ؿمةةؽ يملهةةَ يمةة أ  ٌةةَء من ةةقران  ن... ال ي 

شةةَومعل  َقمةةِ أومهةةَأ ومَ صةةؾ اجل قمةةِ ا سمةةدان  وإىةة  اجل قمةةِ يمةة  ىمةةَ  اإلمةةَأ اًم

أن   معةةقا قمةةغم ومهةةؿ واطمةةد ال أن يكةةقن يمةة  شمشكةةل ؿ لةةف اًمعةةدد ومةةَ إمم ذًمةةؽ  

َ  طم ك إًموهؿ أىشًهؿ أىكةؿ مهة  ومعلة ؿ  ًمكـ  ذا اًم نٌوف أقمنل ًمق ي ؾ ًملنَس  وع
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َ  قملوكؿ وطمؼ اإلظمقة اإلؾم موِ اًمعَمِ   ومه  ومه   ومونٌبل أن يٌقك ًمبػميمؿ طمق

اجةةط وقمةةغم ا ىمةةؾ شمشةة   ىمنةةقات  وشمٌكةةْ ىمنةةقات إن ؿمةةَء اهلل مةةَ وطمونةةذا  يًةةهؾ 

 سمعد ذًمؽ.

إذا  ىكةةـ ىنٌةةف أىةةف ال ينٌبةةل أن يكةةقن اًمقاىمةةع اًمةةذ  يكةةطرىَ إمم أن ىعةةؼم  اًمشةةوخ:

 قمنف سميًمشَظ ال يروَ َ اًمشَرع   ذا أمر ـموُ  وضمزا  اهلل ظمػم.

وةةةةةػم ضمةةةةةزا  اهلل ظمةةةةةػم ؿمةةةةةو نَ  واالصةةةةةط طمَت هلةةةةةَ شمةةةةةيصمػم يمٌةةةةةػم ذم شمب مداظملةةةةةِ:

 القَةؼ اًمنمقموِ.

 ومع   ؾمٌكَن اهلل. اًمشوخ:

 رمحِ اهلل قمغم ؿموخ اإلؾم أ. مداظملِ:

 اهلل يرمحف. اًمشوخ:

 وشملموذا اسمـ اًمقوؿ يريمزان ضمودا  قمغم  ذا اًمقكوِ. مداظملِ:

 مَ ؿمَء اهلل  رمحهؿ اهلل. اًمشوخ:

 اهلل أيمؼم. مداظملِ:

 ( 00: 43:  19/ 652) اهلدى والنور/
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 ؟اً املطمي بالطٗاضٛوا ِٕ ضابط اِتى

مةةةةَ  ةةةةق طمةةةةد االقم ةةةةدا  ذم ا ةةةة  أ اعمًةةةةلؿ ذم اًمًوَؾمةةةةِ اًموةةةةقأ وةةةةمـ  مداظملةةةةِ:

 وقاسمطهَ اإلؾم موِ؟

ىعؿ  إذا يمَن اعمق قد سمًَمًوَؾمِ  ق ؾموَؾمِ ا مةِ ومَلقوقةِ أن اًمًوَؾمةِ  اًمشوخ:

ًموًةةةّ مةةةـ قممةةةؾ أطمةةةد مةةةـ أومةةةراد ا مةةةِ أو أومةةةراد مةةةـ أومةةةراد ا مةةةِ  وإىةةة   ةةةل مةةةـ 

اعمًلمِ  إذا يمَن اعمق ةقد سمًَمًوَؾمةِ يمة   ةق اعم ٌةَدر  ةق ؾموَؾمةِ  واضمٌَت اًمدوًمِ

ا مِ وإدارة ؿمًويشَ عمَ وموف صًَم  دينهَ ودىوَ َ  ومهةذا اًمٌكةْ وموةف اان ذم زقممنةَ 

سمؾ ذم اقم قَدىةَ أمةر ؾمةَسمؼ  واىةفن  ىةف مةع ا ؾمةػ ًمةوس  نةَ  دوًمةِ مًةلمِ حتكةؿ 

كةةةهَ ظمةةةػم مةةةـ سمعةةةض  أو ًمعةةةؾ سمةةة  أىةةةز  اهلل يمةةة  ينٌبةةةل  وإىةةة   نةةةَ  دو  ىمَةمةةةِ سمع

سمةةة  ؿمةةةؽ  ا صةةةقب أن ىقةةةق : سمعكةةةهَ رش مةةةـ سمعةةةض  أمةةةَ اًمًوَؾمةةةِ اًمنمةةةقموِ ومهةةةل

يِ  وإى  يققأ رَ أ ةؾ اًمشةقر   و ةؾ  نةَ  ومةو  شمعلمةقن ومرض مـ ومروض اًمكشَ

جملةةةس ؿمةةةقر  ذم دوًمةةةِ مةةةـ اًمةةةدو  اإلؾمةةة موِ مًًمشةةةِ أوال  مةةةـ ى ٌةةةِ مةةةـ قملةةة ء 

ذم يمةةؾ اًمعلةةقأ اًم ةةل شمع ةةؼم مةةـ اًمشةةروض اًمنمةةيعِ  صمةةؿ ى ٌةةِ مةةـ قملةة ء م    ةةلم 

َ : ىمةد يقضمةد ذم  اًمكشَةوِ  ومو عةَون  ةًالء اًمعلة ء يمةؾ ذم اظم  َصةف  أىةَ أىمةق  نؾمةش

جملةةس ؿمةةقر  و ةةَ يًةةمك اًموةةقأ سمًَمؼمعمَىةةَت مةةـ يمةةؾ ذو  االظم  َصةةَت وذم 

يمةةؾ اًمعلةةقأ واعمجةةَالت إال اًمعلةةؿ اًمنمةةقمل  وملةةوس  نةةَ  أ ةةؾ ؿمةةقر  يً شةةَرون 

وًمةةةِ اعمًةةةلمِ أن شمشعلةةةف وأن شمًةةةقس رقمَيَ ةةةَ قمةةةغم مق ٍةةة ومةةةو  ينٌبةةةل  قمةةةغم اًمد

 ا طمكَأ اًمنمقموِ.
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ومةةيىمق : إذا يمةةَن اعمق ةةقد سمًَمًوَؾمةةِ  ةةق  ةةذا اًمًوَؾمةةِ اًم ةةل شمةةدار رةةَ ا مةةِ ومهةةذا 

ومةةةرض يمشةةةَةل  وًمكةةةـ ًمةةةوس قمةةةغم ا ومةةةراد اًمةةةذيـ ال يملكةةةقن دوًمةةةِ وال صةةةقًمِ وال 

َ   أمةةةَ شملقةةةل ا ظمٌةةةَر ومعرومةةةِ مةةةَ قملوةةة ف واىمةةةع اعمًةةةلملم مةةةـ يملكةةةقن ًا  وال ىشعةةة

واالىٍمةةةةاأل قمةةةةـ يمةةةة  ىقةةةةق  ىكةةةةـ قمةةةةـ اًم  ةةةةشوِ واًمؽمسموةةةةِ  قمةةةةـ شم ةةةةشوِ   اًمكةةةةعػ

اإلؾمةةةةة أ ومةةةةةَ دظمةةةةةؾ وموةةةةةف واالىٍمةةةةةاأل قمةةةةةـ شمرسموةةةةةِ اعمًةةةةةلملم قمةةةةةغم  ةةةةةذا اإلؾمةةةةة أ 

اعم ةةشك  وممعرومةةِ  ةةذا ا ووةةَع اًمعَمةةِ اعمكوطةةِ سمَعمًةةلملم  ن ا مةةر يمةة  ىمةةَ  

َ  ذًمؽ مـ طمديْ  صكو : اًمشَقمر اًمعر  اًمقديؿ مق ًٌ

 عةفت نلرشٓ  لؾرش لؽ  لتإققبا

 

 

 

 و  ٓ  اعةف نلرش    نخلري اؼع فقا 

ىملّ  ذا مً نٌط مـ طمديْ وقمنوّ سمف طمديْ طمذيشِ سمـ اًمو ن ر  اهلل قمنف 

يمةَن اًمنةَس يًةيًمقن رؾمةق  اهلل »اًمذ  ضمةَء ذم صةكو  اًمٌ ةَر  ومًةلؿ مةـ ىمقًمةف: 

 .«قمـ اجػم ويمنّ أؾميًمف قمـ اًمنم خمَومِ أن أىمع وموف ¢

وممعرومِ مَ قملوف اعمًلمقن مةـ اهلةقان واًمكةعػ واًمةذ  سمٍمةومهؿ قمةـ ذًمةؽ إمم 

ا ظمذ سمقؾمَةؾ اًمعلةؿ واًمقةقة واعمنعةِ  ومهةذا واضمةُ مةـ اًمقاضمٌةَت  أمةَ اًم قؾمةع ذم 

شملقل ا ظمٌَر ومعرومِ اعمعَر  واًمًوَؾمَت اًمبرسموةِ  ومهةذا مةـ سمةَب: اًمعلةؿ سمًَمٌمةء 

ب  ¢كمس ًمةف يم ةػما ن  ن اًمنٌةل ظمػم مـ اجلهؾ سمف   ذا ىكـ ال ىنكرا  ًمكـ ال ى 

أمةةر أصةةكَسمف قمةةغم معرومةةِ وشم ٌةةع أظمٌةةَر أقمداةةةف سمدىمةةِ  سممقةةدار مةةَ يمةةَن هيةة ؿ قملوةةف يقةةؿ 

اًم ةة ة واًمًةة أ سم علةةوؿ أصةةكَسمف مةةـ ضمهةةِ وشمةةرسمو هؿ قمةةغم مةةَ أمةةر اهلل قمةةز وضمةةؾ مةةـ 

 ضمهِ أظمر .

. َ   ذا اقم قَدىَ ذم اًمًوَؾمِ سمقًموهَ اًملذيـ ذيمرهت  نىش

 ( 00:  23: 42/   698) اهلدى والنور / 
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 االِتىاً بالعىن الطٗاض٘

ظمطر ذم سمَزم ظمَـمرة أرضمقا مـ اهلل شمٌَر  وشمعَمم أن شمكقن ظمَـمرة ظمػم  اًمشوخ:

أوال   وينشع رَ اعمًةلملم قمَمةِ واًمةدقمَة مةنهؿ ظمَصةِ  اال ة  أ سمًَمعمةؾ اًمًةوَف 

َ  إىف ؾمَسمؼ  واىف  ًمكـ اجَـمرة اًم ل ظمطرت ذم سمَزم أن  ةذ ا اًمعمةؾ ىمد ذيمرت نىش

ينٌبل أن يكقن حم قرا  ذم أومراد مـ ظمَصِ اعمًلملم  يمي  قملؿ  ق مـ ومروض 

َ  وـمًَمةةُ قملةةؿ وهمةةػم  ةةذا  اًمكشَيةةِ  أمةةَ شمشةةبوؾ قمَمةةِ اعمًةةلملم مةةـ يمةةَن مةةنهؿ قمَعمةة

وهمػم  ذا إؿمبًَمف رةذا ا مةر  ةذا ذم القوقةِ إهلةَء وإؿمةبَ  هلةؿ قمة   ةق أ ةؿ هلةؿ 

اعمًةةيًمِ وموهةةَ أطمةةد أمةةريـ أؿمةةَر ا ؾمةة َذ أسمةةق مةةـ م ةةؾ  ةةذا اًمعلةةؿ  هلةةذا أقم قةةد أن ذم 

َ  إمةةَ ظمطةةي قملمةةل أو  ةةق  ىشيسةة  وأطم لةةَ مةةر  إمةةَ ظمطةةي قملمةةل وذًمةةؽ  مًَمةةؽ نىشةة

ين ٓ مـ شمقدير اًمعلةؿ أيم ةر مةـ واىمعةف  وإمةَ يعةرأل أىةف  ةذا اًمعلةؿ مًة قاا أىةف ومةرض 

سمكوْ أىف يشبؾ سمف يمشَةل  إذا ىمَأ سمف اًمٌعض ؾمقط قمـ اًمٌَىملم  وأىف ًموس ومرض قملم 

قمَمِ اعمًلملم  إمَ أن يعرأل  ذا صمؿ حيود قمنف هلق  ذم ىشًف   ذا اهلق  ال ؿمؽ أن ًمةف 

: أىةَة  نةَة  و ةةق طمةُة اًم هةةقر  وىمةةدي   ىموةةؾ: طمةُة  َ  يم ةةػمة ويم ةةػمة ضمةةدا    معهةَة يملمةِة َسم أؾمةٌة

اًم هقر يق ؿ اًم هةقر أو يقطةع اًم هةقر   ةذا مَة أردت أن أذيمةر سمةف سمةلم يةد  اإلضمَسمِة قمةغم 

 .سمعض ا ؾم لِ

 (  00:  20:  13/ 751ى والنور/) اهلد



 العالمة األلباني والعنل الشياسي ------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

58 

 

 السدٔد عمٜ اإلخٕاُ املطمىني ٔالتبمٗغ

يةةةةةَ ؿمةةةةةوخ! اًمكةةةةة أ ذم اجل قمةةةةةَت اإلؾمةةةةة موِ اعمعةةةةةَرصة  يمةةةةةًَم ٌلوغ  مداظملةةةةةِ:

 واإلظمقان اعمًلملم ..

 ... يم منَ ... اًمشوخ:

ن مةةنهٓ ظمطةةي اعمةةنهٓ قمنةةد ؿ  \>   ريةةد أ  ال  يعنةةل:  ةةؾ أىةةَ مةة    إذا أ   مداظملةةِ:

زم أن أؾمةةمل مةة    أىمةةق : ومةة ن قمنةةدا يمةةذا ويمةةذا  أو مةةـ سمةةَب اعم ةةلكِ  ةةؾ  ةةقز 

 شمر   ذا؟

ًملةر ط اًمةذيـ ضمةًَوا  ¢  لػ  ا صؾ ذم ذًمةؽ يمة  ضمةَء قمةـ اًمنٌةل  اًمشوخ:

وملؿ  دوا ومًيًمقا ىًَءا ؾمةيًمقا قمةـ قمٌَدشمةف قملوةف اًم ة ة واًمًة أ..  ¢إمم اًمنٌل 

ؿ سمةة  يعلمةةـ مةةـ يش  ؼم   ء  ومةةيظم  قمةةـ ىموَمةةف سمًَملوةةؾ وصةةوَمف ذم اًمنهةةَر وىمرسمَىةةف مةةـ اًمنًةةَ

ذًمؽ ويمَن ظم صِ ذًمؽ أىف قملوف اًمً أ يققأ اًملوؾ وينةَأ وي ةقأ ويشطةر وي ةزوج 

ا عمةةةةَ ضمةةةةَء ومنًةةةةًَ ¢اًمنًةةةةَء  ومًَمق ةةةةِ ـمقيلةةةةِ ومعروومةةةةِ ًمعلهةةةةَ  اعمهةةةةؿ: أن اًمنٌةةةةل 

أظمؼمىةةف سمةة  ىمةةَ  اًمةةر ط  أطمةةد ؿ ىمةةَ : أىةةَ أصةةقأ اًمةةد ر وال أومطةةر  اًم ةةَين ىمةةَ : أىةةَ 

ال أىةةةَأ  واًم ًَمةةةْ ىمةةةَ : أىةةةَ ال أشمةةةزوج اًمنًةةةَء  وم طةةةُ اًمرؾمةةةق  قملوةةةف أىمةةةقأ اًملوةةةؾ و

ىمَ : مَ سمَ  أىمقاأ  ب يقةؾ: مةَ  «مَ سمَ  أىمقاأ يققًمقن يمذا ويمذا ويمذا»اًمً أ وىمَ : 

سمَ  وم ن ووم ن  و ذا مـ أدسمف قملوف اًمً أ أىف يقر  وال يٍمحن  ن ال ومَةدة مـ 

ًمكل ين ٌف اعم طي وأال يقع وموف همػم  ومك  اًمنَس سمقدر مَ اًمشَةدة سمٌوَن ظمطي اًمنَس

مَ سمَ  أىمقاأ يققًمةقن يمةذا ويمةذا  أمةَ إين أظمشةَيمؿ هلل »اعم طي  ومقَ  قملوف اًمً أ: 
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وأشمقَيمؿ هلل.. إمَ إين أصقأ وأومطر  وأىمقأ اًملوؾ وأىَأ  وأشمزوج اًمنًَء  وممـ رهمةُ 

 .«قمـ ؾمن ل وملوس منل

اأ يققًمةقن يمةذا ويمةذا  يم  ؾممعّ يمَن مـ أدسمف أن يقق : مةَ سمةَ  أىمةق ¢ومًَمنٌل  

ومةةةةةٌذا يمَىةةةةةّ اعم ةةةةةلكِ شم كقةةةةةؼ دون شمًةةةةةموِ ؿمةةةةة ص أو أؿمةةةةة َص أو  َقمةةةةةِ أو 

 َقمةةَت وموكشةةل وإن يمَىةةّ ال شمشهةةؿ وال شم كقةةؼ اعم ةةلكِ ومةة  مةةَىع مةةـ أن يقةةَ : 

إن اجل قمِ اًمش ىوِ شمقق  يمذا وشمشعؾ يمذا مع طمكؿ رشع اهلل قمز وضمؾ ذم ذًمؽ وم  

  َ    واو ؟ذم مَىع طمونذا  سمًَمنمط اعمذيمقر نىش

 (17b/00:07:08)رحلة النور 
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 الكٕه بأُ الدعٕٚ ال ميهَ أُ تكًٕ  

 هلا قائىٛ بغري العىن الطٗاض٘

 نَ  مـ يدقمل أن اًمدقمقة اًمًلشوِ دقمقة اًم قطمود ال يققأ ًمف ىمَةمِ يم   مداظملِ:

ينٌبل قمغم اًمقاىمةع إال مةع اًمةدقمؿ اًمًةوَف  و ةق يًيمةد  ةذا يمة   ةق اان ذم دقمةقة 

 ـ قمٌد اًمق َب  وم  ىمقًمكؿ؟اًمشوخ حممد سم

َ  اًمشوخ: ىكـ ىقق  نؾمشلم: إن  ةًالء اًمنةَس اًمةذيـ ي نةقن أيشةؿ حيًةنقن صةنع 

سمًَمعمةةؾ اًمًةةوَف و ةةؿ سمعةةد مةةَ صةةككقا قمقوةةدهتؿ وال ومهمةةقا شمقطموةةد ررةةؿ  ىقةةق  

َ  ل معنَ َ: ومهؿ اإلؾم أ  هلؿ: اًمدقمقة اًمًلشوِ سميؾم ةهَ اعم  لشِ اًم ل ذيمرهتَ نىش 

َ ؿمةةَم    ةة  ذم  وةةع أطمكَمةةف ال ي علةةؼ ومقةةط سمًَم قطموةةد وال سمةة   ةةق أقمةةؿ مةةـ ومهةة   قمَم 

ذًمؽ  َ ي علؼ ذم داةرة اًمعقَةد ذم اصط ح اًمعل ء وال ي علؼ ومقط ذم اًمعٌَدات 

وال ذم ا ظمةةة   وال ذم اعمعةةةَم ت وإىةةة   ةةةق ي علةةةؼ سمشهةةةؿ اإلؾمةةة أ مةةةـ م ةةةدرا 

ا   ¢اًم َومولم يم َب اهلل وطمديْ رؾمق  اهلل  أال و ل: قمغم منهٓ سمزيَدة  َمِ ضمد 

اًمًةةلػ اًم ةةًَم  ر  اهلل قمةةنهؿ  ىكةةـ قمملنةةَ يمةةؾ ذم طمةةدود اؾمةة طَقم ف زيةةد وسمكةةر 

وقممةةر إمم نظمةةرا يمةةؾ يعمةةؾ ذم طمةةدود اؾمةة طَقم ف ًم قوةةو   ةةذا اإلؾمةة أ مةةـ  وةةع 

ىقاطموةةف  وىمةةد ال يًةة طوع اًمشةةرد اًمقاطمةةد أن ي ةةقمم سموةةَن اإلؾمةة أ مةةـ  وةةع ىقاطموةةف 

مةِ أو سمعٌةَرة أظمةر  قمةغم جممةقع ظمَصةِ ًمكـ  ُ قمغم ا مِ.. قمغم جممقع ا 

َ  ةةةةًالء أن ي قًمةةةةقا سموةةةةَن اإلؾمةةةة أ قمةةةةغم وةةةةقء  ةةةة ا مةةةةِ أو قمةةةةغم جممةةةةقع اًمعلةةةة ء طمق 

 اًمك َب واًمًنِ ومنهٓ اًمًلػ اًم ًَم    ذا  ل اًمدقمقة.
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أمةةةةَ إذا إىًةةةةَن منةةةةَ ىمةةةةَأ مةةةة    ومقةةةةط سم  ةةةةكو  ا طمَديةةةةْ اًم ةةةةكوكِ وشمكةةةةعوػ 

قممةة   نظمةةر  ًمكةةـ ىمةةد يكةةقن قمملةةف ا طمَديةةْ اًمكةةعوشِ ومهةةذا ال يعنةةل أىةةف ال يعمةةؾ 

ااظمر دون ذًمؽ أو ىمريٌ َ مةـ ذًمةؽ يمة  أىةف إذا ىمةَأ رضمةؾ نظمةر يًة نٌط ا طمكةَأ مةـ 

وطمةةد َ.. صمًَمةةْ مةةـ جممةةقع  ¢يم ةةَب اهلل وطمةةدا.. نظمةةر مةةـ أطمَديةةْ رؾمةةق  اهلل 

اعم دريـ اًمك َب واًمًنِ.. ًمكـ  ق ال يً طوع م    أن ي ك  وأن يكعػ  ... 

يعمؾ قممؾ ذا   وال ى كلؿ ذم  ذا  ىف ال يعمؾ قممؾ ا و  ىشعؾ ذم  ذا  ىف ال 

وال اًم ًَمةةْ و كةةذا  وإىةة   ةةُ قمةةغم اعمجمققمةةِ  ةةذا مةةـ اًمعلةة ء أن يعملةةقا ذم 

 ؾمٌوؾ شمشهوؿ ا مِ اإلؾم موِ يملهَ اإلؾم أ سمَعمشهقأ اًم كو  سمًَمنمط اًمًَسمؼ.

اًمةةذيمر يةةقأ شمقضمةةد اجل قمةةِ اًم ةةل شمةةنهض رةةذا اًمقاضمةةُ ... قمةةغم اعمنهةةَج اًمًةةَسمؼ 

يشةةةرح اعمًمنةةةقن سمنٍمةةة اهلل  أمةةةَ ىريةةةد أن ىعمةةةؾ اًمعمةةةؾ اًمًةةةوَف وًمةةةق أظمةةةذىَ  يقم ةةةذ  

رةةةوس  َقمةةِ يعملةةقن سمًَمعمةةؾ اًمًةةوَف ويةةزقمؿ أىةةف يعمةةؾ ًممؾمةة أ وإلىمَمةةِ دوًمةةِ 

طموةد قاإلؾم أ  ًمق ؾميًمنَا مةَ  ةق شمقطموةد اًمرسمقسموةِ ومةَ  ةق شمقطموةد ا ًمق وةِ ومةَ  ةق شم

مـ سمَىمؾ.. يعنل: ذم  ك ؾ اًمعر  اًمقديؿ: أقموقَ  ذم اعماًم شَت  ًمرسم  يمَن يم  ي

من هةةك اًمعجةةز قمةةـ اإلضمَسمةةِ قمةةـ  ةةذا اًمًةةًا  اًمةةذ  ي علةةؼ سمًَمشةةهَدة ا ومم اًم ةةل ال 

ينجق اًمكَومر إال سمَالقمؽماأل رَ مـ ؾموػ اإلؾم أ أوال   صمؿ ال ينجق مـ اجلةقد ذم 

َ قمةغم اًم ش ةوؾ اًمًةَسمؼ اعم َ اًمنَر إال إذا ومهةؿ معنَ ةَ أوال  ومهة   صةكوك  شةَر إًموةف نىش ة

واًمةةذ  ي كةةمـ أن ال إًمةةف إال اهلل إ : ال معٌةةقد سمكةةؼ ذم اًمقضمةةقد إال اهلل  ومةةٌذا ومهةةةؿ 

 ةةذا اعمعنةةك ونمةةـ سمةةف مةةـ ىمةةرارة ىملٌةةف ىجةةَ مةةـ اجلةةقد ذم اًمنةةَر يةةقأ اًمقوَمةةِ  وإال ب 

 يشدا ؿمو  َ أىف ىمَ : ال إًمف إال اهلل إال أىف ىجَ مـ اًمًوػ ذم اًمدىوَ.

للم سمًَمًوَؾمةةِ م ةةؾ  ةةذا اًمًةةًا  ًمعجةةزوا قمةةـ اجلةةقاب  ًمةةق ؾمةةيًمنَ سمعةةض اعمشةة ب

 َ ويم  شمرو  قمندىَ ىك ِ ذم سمعض اًمٌ د اًمًقريِ يققًمقن: أطمد ا يمةراد ًمقةل هيقدي ة
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ذم اًمطريةةؼ يةةقأ قمةةزة اإلؾمةة أ  وميظمةةذ سم  سموٌةةف وأظمةةرج اجنجةةر مةةـ ضمَىٌةةف  ىمةةَ  ًمةةف: 

   ةق هيةددا أؾملؿ وإال ىم ل ؽ  ىمَ : دظملؽ  مةَذا أىمةق ؟ ىمةَ  ًمةف: واهلل ال أدر ًمؽ 

سمًَمق ةةؾ مةةـ أضمةةؾ أن يًةةلؿ  ًمكةةـ يًةةيًمف قمةةـ ـمريةةؼ اإلؾمةة أ يقةةق : ال أقملةةؿ  سمم ةةؾ 

 ةًالء اًمنةةَس يريةةد اًمًَؾمةةِ أن ين ٍمةةوا قمةةغم اًمعةةدو اعمكةةوط سمنةةَ مةةـ يمةةؾ ضمَىةةُ  ال 

ا إال ىمٌةةؾ يمةةؾ  ء سمشهةةؿ اًم قطموةةد مةةـ اًمشةةهَدة ا ومم: ال إًمةةف إال اهلل  صمةةؿ  ىٍمةة أسمةةد 

َ ذم سمشهةةؿ اًمشةةهَدة اًم َىوةةِ: وأن حم ةة ا رؾمةةق  اهلل  ويمةة  ىملنةةَ ويقةةق  اًمةةدقمَة  وع  مةةد 

ا  واًمشةةةهَدة  ةةذا اًمةةٌ د وهمػم ةةةَ: أن اًمشةةهَدة ا ومم شمًةةة لزأ أال ىعٌةةد مةةةع اهلل أطمةةد  

د اهلل إال سم  رشقمف اهلل   ذيـ اعمعنولم اًموقأ أيم ر اعمًلملم ٌعا ظمر  شمً لزأ أال ى

 ةةةةذا وومَىمةةةةد اًمٌمةةةةء ال اًموةةةةقأ وسم َصةةةةِ اًمةةةةذيـ يشةةةة بلقن سمًَمًوَؾمةةةةِ  ةةةةؿ ال يعرومةةةةقن 

ا: ىكةةةةـ ال ىةةةةدقمق ًملعمةةةةؾ سمًَمًوَؾمةةةةِ ًمةةةةوس  ن اًمعمةةةةؾ سمًَمًوَؾمةةةةِ ًمةةةةوس  يعطوةةةةف  ومةةةةٌذ 

َ  اإلؾم أ أوؾمع  َ ي قلقن وًمكـ يم  ىمَ  سمعكهؿ:  منموقم 

 ومقدأ ا  ؿ منف ومَ  ؿ. واًمعمر قمـ حت ولف ىم ػم اًمعلؿ إن ـملٌ ف يم ػم

ل؟ اًمعةَب اإلؾمة مل ومنكـ  ُ أن ىن ر اًموقأ مَ  ةق ا طمةقج ًملعةَب اإلؾمة م

ة  ة ؿمةةةهَد  مةةةَ  ةةةق ا طمةةةقج أن ي عةةةرأل قملوةةةف  أ ةةةق اًمعمةةةؾ اًمًةةةوَف أأ أن يشهةةةؿ قمقوةةةد 

ؿمةةةةهَدة أال إًمةةةةف إال اهلل وأن حممةةةةد رؾمةةةةق  اهلل  وحيًةةةةـ إي ىةةةةف سمًَمبوةةةةُ اًمةةةةذ   ةةةةق 

ًم ةةةةةؽ  ﴿اًمقصةةةةةػ ا و  اًمةةةةةذ  ذيمةةةةةرا اهلل قمةةةةةز وضمةةةةةؾ ذم أو  ؾمةةةةةقرة اًمٌقةةةةةرة:  اب * ذ 

ُ  وم وةةةةف   ةةةة ي    ةةةةَب  ال ر 
ك  لم  اًم 

ةةةة م   ق  ل 
د   ًم  ةةةة ن ةةةةقن  ﴿مةةةةـ  ةةةةؿ؟  [2 - 1]البقالالالالر : ﴾   م   ً ـ  ي  ي

ذ  ةةةة اًم 

  ُ و ةة ب  ةة ة﴿صمةةؿ ذيمةةر:  [3]البقالالر : ﴾سم ًَم  قن  اًم   ةة وم 
ق  ي  ومةة  سمةةًَمكؿ اًموةةقأ اًمعةةَب  [3]البقالالر :﴾و 

 اإلؾم مل يعوش ذم م َ َت شم علؼ سمَإلي ن سمًَمبوُ.

ن سمبوةُ اًمبوةةقب وسم ةقرة ظمَصةِ إذا صة  شمعٌةػم : اًمنةةَس شمةَةهقن اًموةقأ سمةَإلي 

و ق رب اًمعَعملم شمٌَر  وشمعَمم سمدًموؾ: أن ظمَصِ اًمعةَب اإلؾمة مل اًموةقأ ذم يم ةػم 
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مـ اًمٌ د ال يعرومقن اهلل يم  وصػ اهلل ىشًف ذم يم َسمف  ويم  وصةشف ىٌوةف ذم ؾمةن ف  

َ: ال يعرومةةقن اهلل يمةة  وصةةػ سمةةف ىشًةةف  ةة سمةةؾ ال.. اعم ةةوٌِ أيمةةؼم: أىةةَ أىمةةق   أو ىملةةّ نىش 

ٌوةةةف  سمةةةؾ  ةةةؿ يعرومقىةةةف قمةةةغم ظمةةة أل ذًمةةةؽ   ةةةؿ يعرومةةةقن اهلل قمةةةغم ويمةةة  وصةةةشف سمةةةف ى

ظمةة أل مةةَ وصةةػ اهلل سمةةف ىشًةةف   ةةذا مشةةكلِ اعمشةةَيمؾ  ... اعم ةةؾ اعمشةةهقر اًموةةقأ 

ـ  ﴿واجةة أل ىمةةَةؿ قمةةغم ؾمةةَ  وىمةةدأ: رسمنةةَ يقةةق  ذم همةةػم مةةَ نيةةِ ذم اًمقةةرنن:  مح   اًمةةر 

ش  اؾم   ق   ر  ع  غم  اًم  َر  و ِ اًمعلة ء ذم يم ةػم مَ رأيكؿ؟ يمٌَر اًمعل ء أو يمٌ [5]طه:﴾قم 

مةةـ اًمةةٌ د اعمشةةهقر سمطلةةُ اًمعلةةؿ وشمةةدريس اًمعلةةؿ يققًمةةقن: رسمنةةَ مةةَ اؾمةة ق    كةةذا 

 عمَذا؟  يشؿ  يعطلقن اايِ ويشنويشَ سمبػم شمشًػم َ.

ذم يمةةةةؾ ًمولةةةةِ إمم اًمًةةةة ء  –صةةةةد  رؾمةةةةق  اهلل.. الةةةةديْ م ةةةةقاشمر  -ينةةةةز  اهلل »

ء وال ي كةةةر  وال  ء  أرادوا أن  ةةةؿ يققًمةةةقن: ال  رسمنةةَ ال ينةةةز  وال  ةةةل  «اًمةةدىوَ

ينز قا اهلل قمـ صشَت اعم لقىملم اعمموزيـ أقمنل: اعم ةكِ واًمٌنم ومرسمنَ قمز وضمؾ 

ةةةةةؼم   ﴿ومكةةةةةلهؿ يمةةةةة  ىمةةةةةَ  سمًَمنًةةةةةٌِ ًملٌنمةةةةة:   اًم 
ؿ  ذم  ن ةةةةةَ   ل  مح   أ  و  ل ند 

ن ةةةةة ن ةةةةةَ سم  م  ر  د  يم  ةةةةة ق  ًم  و 

ر   ةة ٌ ك  اًم   أن ال يشةةٌهقا سمٌنةةل ندأن يمرمنةةَ سمنةةل ندأ  أرادوا أن ينز ةةقا اهلل [00]اإلسالالرا :﴾و 

 ن سمنل ندأ ينز  وي عد و لء ويقةػ وإمم نظمةرا  ومقىمعةقا ومةو   ةق رش  ةَ منةف 

 رسمةةقا   رسمةةقا مةةـ شمشةةٌوف اجةةًَمؼ سمةةَعم لق  و ةةذا طمةةؼ  طمَؿمةةَ عمًةةلؿ أن يشةةٌف اهلل 

سم لةةةؼ مةةةـ ظملقةةةف  ًمكةةةنهؿ وىمعةةةقا ومةةةو   ةةةق أرش  ةةةَ منةةةف ومةةةروا  ومشةةةٌهقا ًمةةةوس سممةةةـ 

يم  ؾممع ؿ  سمؾ ؿمٌهقا سمًَم  ر واجلمد اًمذ  ال يي  وال  يمرمهؿ اهلل و ؿ سمنق ندأ

أصةةةٌ  اعمطةةةر ي كةةةر   ومًةةةٌكَن اهلل! صةةةد  ومةةةوهؿ اعم ةةةؾ اًمةةةذ  يقةةةق : يمةةةَن حتةةةّ 

حتّ اعمزراب! ومر مـ ىقَط مـ اعمطر وإذا  ق يقةػ حتةّ اعموةزاب اًمةذ   مةع 

ا قمةـ اًمك ةَب واًمًةنِ وقمةـ مةنهٓ  اعمطر ومو ٌف قملوف  ومهؿ يعوشقن ذم اًمعقودة سمعود 

 اًمًلػ اًم ًَم   مع ذًمؽ يريدون شمشبوؾ ا مِ سمًَمًوَؾمِ.
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أو  مةةَ سمةةدأ سمةةدأ سمةةدقمقة اًمنةةَس إمم قمٌةةَدة اهلل قمةةز وضمةةؾ  ¢ىكةةـ ىع قةةد أن اًمنٌةةل 

قت  ﴿وطمدا:  ٌ قا اًمط َهم 
اضم   ن  وا اهلل   و  ٌ د   ا قم 

شملؽ دقمقة ا ىٌوَء واًمرؾمؾ  [36]النحل:﴾أ ن 

َ  ؾمةةٌكَن اهلل! طموةةن  ىقةةرأ ىم ةةِ ىةةقح قملوةة ةة ف اًمًةة أ وأىمةةق : ىةةقح  ىةةف ًب  وع 

م    ىموَؾمو َ ذم ـمق  اًمعمر وصؼما قمغم ىمقمف ذم دقمقشمف إيَ ؿ  شمر ! إمم مَذا يمةَن 

  َ يدقمق ؿ؟ ًموس إال ومقط ًمعٌَدة اهلل وطمدا ال رشيؽ ًمف  أًمػ ؾمنِ إال مًةلم قمَم ة

مًةةةةةلمقن ذم نظمةةةةةر اًمزمةةةةةَن يققًمةةةةةقن: إمم م ةةةةةك أىةةةةة ؿ شمشةةةةةبلقن اعمًةةةةةلملم سمةةةةةدقمقة 

َ قملوةةف اًمًةة أ ًمٌةةْ ذم ىمقمةةف أًمةةػ  اًم قطموةةد   كةةذا ةة يققًمةةقن! وال يشكةةرون سمةةين ىقطم 

َ  ًمةوس  نةَ  شمنمةةيع يمًَم نمةيع اًمةذ  ضمةةَء سمةف اإلؾمة أ  وًمةةوس  ةة ؾمةنِ إال مًةلم قمَم 

ٌ ةةةةقا ﴿ نةةةةَ  شمقؾمةةةةع ذم اًمًةةةةلق  وا ظمةةةة   وقمٌةةةةَدات وإىةةةة  
اضم   ن  وا اهلل   و  ٌ ةةةةد   ا قم 

أ ن 

قت   قملونَ أن ىذيمر م ؾ  ذا اًمةذيمر ن صمؿ  ؿ مع ذًمؽ يً ك رون  [36]النحل:﴾اًمط َهم 

َ   ذا ومرض قملم قمغم يمؾ مًلؿ.   ىف  ُ قمغم اعمًلملم  وع 

اًمعلؿ ىمً ن: ومرض قملم  وومرض يمشَيِ  ومرض قملم قمةغم يمةؾ مًةلؿ أن يعةرأل 

َ وصةشف سمةف ذم ؾمةن ف يمة  ذيمرىةَ  ال يعرضمةقن  اهلل يم  وصػ اهلل سمةف ىشًةف  وىٌوةف أيك ة

َ طم ةةك ًمقةةد رصح زم أطمةة ةة َ: أن قمةةغم  ةةذا إـم ىم  ةة د دقمةةَهتؿ منةةذ أيم ةةر مةةـ قمنمةةيـ قمَم 

 ذا اًمزمَن ًموس  ق زمَن اًمٌكْ ذم اًم شَصةوؾ وذم اج وموةَت  ىملنةَ يعنةل: طم ةك 

ذم اًم قطمود  ىمَ : ىعؿ  طم ك ذم اًم قطمود  ىملّ: طم ك ذم ومهؿ ال إًمف إال اهلل  وأىّ 

: ومنة شمعرأل أن سمعكهؿ أًمػ رؾمًَمِ ومن ال إًمف إال اهلل سممعنك: ال معٌةقد إال اهلل  أ 

 لةةِ اًم قطموةةد اًمكلمةةِ اًمطوٌةةِ سمًَمعقوةةدة اًم ةةل  ةةل أوةةؾ قمقوةةدة قمةةغم وضمةةف ا رض 

و ةةةل: وطمةةةدة اًمقضمةةةقد!  ىةةةف اى ٌهةةةقا ًملشةةةر : اعمعنةةةك اًم ةةةكو  ًملكلمةةةِ اًمطوٌةةةِ: ال 

معٌةةقد سمكةةؼ ذم اًمقضمةةقد إال اهلل   ةةذا يعنةةل أن  نةةَ  معٌةةقدات يم ةةػمة  ًمكنهةةَ يملهةةَ 

شمعةةَمم  ومةةٌذا ب يقةةرن  ةةذا اًم شًةةػم سمكلمةةِ: سمَـملةةِ إال اعمعٌةةقد الةةؼ ومهةةق اهلل شمٌةةَر  و

ىقلةةةةُ اًم قطموةةةةد إمم اًمنمةةةة  ا يمةةةةؼم واًمكةةةة   ا يمةةةةؼم و ةةةةق اًمقةةةةق  سمقطمةةةةدة اسمكةةةةؼ  



 العالمة األلباني والعنل الشياسي ------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

05 

 اًمقضمقد.

ةةة ًم  أ   ّ رؾمةةةًَمِ قمنةةةدىَ ذم دمشةةةؼ وذم اًمٌَيمًةةة َن أو اهلنةةةد مةةةـ سمعةةةض اجل قمةةةَت ش 

اعمشةةةةةهقرة اًموةةةةةقأ  ومنةةةةة ال إًمةةةةةف إال اهلل  أ : ال معٌةةةةةقد إال اهلل  و ةةةةةذا اعمعٌةةةةةقدات 

ا ظمةةةر   اًم ةةةل قمٌةةةدت وشمعٌةةةد إمم اان مةةةـ دون اهلل شمٌةةةَر  وشمعةةةَمم؟ اجلةةةقاب ذم 

يم ةةُ اًم ةةقوموِ: عمةةَ قمٌةةد اعمجةةقس اًمنةةَر مةةَ قمٌةةدوا إال اًمقاطمةةد اًمقهةةَر   ةةذا شميويةةؾ 

اًم شًةةػم اجةةَـمي ًملكلمةةِ اًمطوٌةةِ  ال إًمةةف إال اهلل أ : ال معٌةةقد إال اهلل  ومكةةؾ مةةَ شمةةراا 

السمـ قمر  اعمعةروأل قمنةدىَ ذم اًمشةَأ  يمةؾ مةَ سمعونؽ ومهق اهلل   ذا شمشًػم ىمق  نظمر 

شمراا سمعونؽ ومهق اهلل  اًمنَر اًم ل يعٌد َ اعمجقس ىمدي   ورسم  طمدي  َ ومهذا ال  ةرج 

قمةةـ يمقيشةةَ اإلًمةةف  اًمٌقذيةةقن اًمةةذيـ يعٌةةدون اًمٌقةةر مةةَ يعٌةةدون همةةػم اهللن  ن  ةةذا ... 

 ةق اإلىًةَن يقق  ذم يم َسمف اًمذ  ؾم ا قمغم همةػم اؾمةمف  مةَ  ةق؟ اإلىًةَن اًمكَمةؾ و

اًمنَـمؼ  ذم يم َب: اإلىًَن اًمكَمؾ يقق  شملؽ اًمعٌةَرة: عمةَ قمٌةد اعمجةقس اًمنةَر مةَ 

قمٌدوا إال اًمقاطمد اًمقهَر   ذا يمنَيِ قمـ  لِ شمقطمود مةَذا؟ وطمةدة اًمقضمةقد  يعنةل: 

ًموس..  نةَ  ؿمةو َن: ًمةوس  نةَ  ظمةًَمؼ وخملةق  طم ةك إيشةؿ ًموٍمةطمقن  ةذا رش   

: وضمةقد أززم و ةق اهلل ووضمةقد طمةَدث و ةق أى ؿ منميمقن طمون  شمققًمةقن سمقضمةقدان

 ظملؼ اهلل  ذا رش   ًمكـ ىكـ اعمقطمدون طموْ ىقق  ذم أذيمَرىَ: يَ  ق إال  ق.

اًمعَب اإلؾم مل يعوش ذم و   يمٌػم ويريد سمعض اًمنَس اًمذيـ  هلةقن  ةذا 

 القَةؼ اعمرة أن يشبلقا اًمنَس سمًَمًوَؾمِ.

 (00:42:36( /7هـ )1408)لقاءات املدونة لعام 
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 االضتداله بكضٛ عجىاُ بَ أب٘ العاص 

 حٕه العىن الطٗاض٘

 ...  مداظملِ:

  ذا  وؾ. اًمشوخ:

 ... مداظملِ:

ص  ًمكـ  ذا اؾم دال  دون ذا  االؾم دال    ن  ذا رشيعِ مـ ىمٌلنَ   اًمشوخ:

أمةةةَ ذا  االؾمةةة دال  وملةةةف وضمةةةف  ًمكننةةةَ دقمنةةةَ ىةةةدرس:  ةةةؾ شمع قةةةد أن قمةةة  ن سمةةةـ أ  

اضمعلنةةةل قمةةةغم ىمةةةقمل  أو أمةةةػم ىمةةةقمل  ومقةةةَ  ًمةةةف قملوةةةف  اًمعةةةَص اًم قشةةةل اًمةةةذ  ىمةةةَ :

ا»اًمًةة أ:  َ ييظمةةذ قمةةغم أذاىةةف أضمةةر  ةة  «أىةةّ إمةةَمهؿ  واىم ةةد سميوةةعشهؿ  وال شم  ةةذ مًذى 

ة  وموجةةةقز ًمكةةةؾ مًةةةلؿ أن  َ وىمَقمةةةد  ةةة  ةةةؾ  ةةةذا اعمًةةةيًمِ اجلزةوةةةِ  ةةةقز ا َذ ةةةَ ى َم 

 يطلُ أن يقمم  وميىٌ قين سمعلؿ؟

 .... اًمقاصمؼ مـ ىشًف ... مقاصشَت مداظملِ:

 .«إىَ ال ىقزم ..»طمط ... مَ ؿم ّ مـ اًمطًَمُ ًملقاليِ  ومهؾ يقمم؟  اًمشوخ:

 إذا يمَىّ اج ومِ اإلؾم موِ ىمَةمِ ومقضمقدة ... مداظملِ:

 ... مَذا ىككل  قمـ دوًمِ يمرشمقن مـ اًمقر ؟! اًمشوخ:

 اًمدوًمِ اًمقَةمِ ... مداظملِ:
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 .ـموُ! ًمكـ  ذا االؾم دال   ق ذم اًمدوًمِ اإلؾم موِ وال ؿمؽ اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

ال  «إىةةةَ ال ىةةةقزم مةةةـ ـملةةةُ اًمقاليةةةِ»ـموةةةُ! ومهةةةؾ  ةةةذا يةةةنقض اًمقَقمةةةدة؟  اًمشةةةوخ:

ققاقمد اًمعلموِ اًم كوكِ أىةف إذا يمةَن  نةَ  ىمَقمةدة قمَمةِ اًمينقض اًمقَقمدة  داة   مـ 

صمةةؿ وضمةةدىَ ضمزةوةةِ  ةةًَمػ اًمقَقمةةدة  ال  ةةقز أن ىيةةب اًمقَقمةةدة ذم  ةةذا اجلزةوةةِ 

مِ ًمكةةـ  ةةذا اجلزةوةةِ هلةةَ م سمًةةَهتَ وهلةةَ مةةَ وؾمةةلوإىةة  ىًةة  نوهَ وىقةةق : اًمقَقمةةدة 

يًةةقهمهَ أو يؼمر ةةَ  ومةةَان: قمةة  ن سمةةـ أ  اًمعةةَص اًم قشةةل ضمةةَء  ةةق وىمقمةةف ًموٌةةَيعقا 

اًمرؾمق  قملوف اًمً أ قمغم اإلؾمة أ  ويمةَن  ةق ؾمةٌؼ ىمقمةف إمم اإلؾمة أ  وملة  رضمةع 

َ قمةغم  ¢مع ىمقمف  ومرؾمق  اهلل  ىمقمةف ال ي مكـ مـ معرومِ مـ يلوؼ سمين يكةقن إمَم ة

َ طمةةلم  ةة ا سمَايةةِ اًم ةةل ذيمر ةةَ ا خ نىش  ىمةةقأ قمةة  ن سمةةـ أ  اًمعةةَص  ومهنةةَ ؿمةةٌف يمٌةةػم ضمةةد 

وٌظ ﴿ىمةةةةةةةةةةَ  يقؾمةةةةةةةةةةػ ًمعزيةةةةةةةةةةز مٍمةةةةةةةةةة:  ةةةةةةةةةة ش  ض  إ ين  طم  ـ  ا  ر 
اة  ز  ةةةةةةةةةة غم  ظم  ةةةةةةةةةة ل قم 

ن ةةةةةةةةةة ل  ع  اضم 

ل وؿٌ  َ  [55]يوسف:﴾قم  ومهذا ًموس شمزيموِ ًمنشًف أوال   وصمَىو َ:  ن قمزيز مٍم  هؾ متَم 

   هؾ ىٌقشمف  ومشل  ذا الًَمةِ  كةـ أن يًة  نك مةـ ىمدرة يقؾمػ قملوف اًمً أ يم

اًمقَقمةةدةن  ن اًمقَقمةةدة شمعنةةل: أن مةةـ يطلةةُ اًمقاليةةِ إىةة  يعنةةل ًموًةة شود مةةـ وراةهةةَ  

ِ قمنةد اًمنةَس  و ةذا اإلمةَرة  ِ وؾمةمع  َ ومنزًم ة وىمد يًة شود منهةَ ًمةوس مةَال  وإىة  ضمَ  ة

 شمشًدا يم  شمشًد اًمكعوػ ذم إرادشمف.

ورضمعةقا وممةـ يقةقد  ةذا  ¢ضمَء مع ىمقمف إمم اًمنٌل  ومع  ن سمـ أ  اًمعَص عمَ

ة أن  اجل قمةةةِ ومةةةـ يقةةةقأ قملوهةةةَ  ومهةةةق يعةةةرأل ىشًةةةف ويعةةةرأل ىمقمةةةف وال يمكةةةـ قمةةةَد 

يعةرأل مةـ  ةق ا ومم سمٌمةَرة  ةذا اًمقٌولةِ سم َصةِ  ومقةَ  قمة  ن ر   ¢اًمرؾمق  

َ  ومقَ  ًمف يم  ؾممع ؿ.  اهلل قمنف: اضمعلنل إمَم 

 َذ َ مٌدأ وىمَقمدة  وسم َصةِ مة ل  الطمةظ اًمشَ د: أن  ذا اجلزةوِ ال  قز ا
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ا خ ويملكؿ معف ذم ذًمؽ أن  ذا اًمةزمـ زمةـ طمةُ اًم هةقر  واؾمة ب   اعمنَصةُ 

وإمم نظمرا  ًمق يمنَ ذم ذا  اًمةزمـ وشمةذيمرىَ اًمقَقمةدة يمنةَ ىل ةزأ اًمقَقمةدة  ومة  سمًَمنةَ ذم 

 ةةةةذا اًمةةةةزمـ اًمةةةةذ  اًمريةةةةَء وقمةةةةؿ طمةةةةُ اًم قفمةةةةػ طم ةةةةك اجطَسمةةةةِ واإلمَمةةةةِ واًمقكةةةةَء 

ء ًملدىوَ وًموس ًممظمرة  إال اًمقلوؾ مةـ قمٌةَد اهلل قمةز وضمةؾ  وًمةذًمؽ ىمةَ  قملوةف واإلوم َ

سمنمةة  ةةذا »اًم ةة ة واًمًةة أ  وسمققًمةةف  ةةذا ى ةة ؿ  ةةذا اعمجلةةس اًمطوةةُ إن ؿمةةَء اهلل: 

ا مِ سمًَمرومعِ واًمًنَء واعمجد واًم مكلم ذم ا رض  وممـ قممؾ منهؿ قممة   ًملةدىوَ 

 .«وملوس ًمف ذم ااظمرة مـ ى وُ

وضمؾ أن  علنَ مـ اعم ل لم ذم قمٌَدشمنَ ًمرسمنَ اًمعَروملم سمنميعِ وىًي  اهلل قمز 

   والري لم قمغم االىم داء سمف صلقات اهلل وؾم مف قملوف.¢ىٌونَ 

 (00:31:31/ 4 –أهل احلدوث واألثر)فًاوى جدة 
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 صٕز وَ العىن الطٗاض٘

مَ رأ  ومكولِ اًمشوخ سم  ... سمعض اجل قمَت اإلؾم موِ مةـ أؾمةًَموُ  مداظملِ:

يمَالى  َسمةةةةةةَت اًمؼمعمَىوةةةةةةِ واعم ةةةةةةَ رات اًمًوَؾمةةةةةةوِ  وشمقزيةةةةةةع اعمنشةةةةةةقرات  دقمةةةةةةقة

اًمًوَؾمةةةةوِ وهمػم ةةةةَ مةةةةـ ا ؾمةةةةًَموُ  يمةةةة  أن  نةةةةَ  أؾمةةةةًَموُ دقمقيةةةةِ مةةةةـ مت ولوةةةةَت 

 وأىَؿمود.

َ ذم جمةًَمس مكةّ  ويمكةـ أظمةذ اجلةقاب  اًمشوخ: أفمـ  ذا شمكلمنَ قملوةف أيك ة

َن  ن اًمقوةةَأ سمًَمةةدقمقة إ ةة َ  ةةَ ؾمةةٌؼ ذم  ةةذا اعمجلةةس نىش  ةة مم ... اإلؾمةة أ ًملنةةَس أيك 

َ ؾمةةةو ٌلم هلةةةًالء اًمنةةةَس أن اإلؾمةةة أ ال يقةةةقأ قمةةةغم   َومةةةَت وال يقةةةقأ قمةةةغم  ةةة  وع 

 منَؿمػم شمقزع.

أىةةةَ ذم القوقةةةِ يةةةًعمنل يملمةةةِ  طمةةةد اًمةةةدقمَة اإلؾمةةة مولم ذم اًمعٍمةةة الةةةًَ  

ىعرأل ًمف ومكلفن  ىف دقمَ اعمًلملم إمم اإلؾم أ وًمق سممشهقأ حمدود ىمَرص  ويمَن 

ي ممقا دقمقشمف ىمةَ   ةذا اًمةذ  أؿمةػم إًموةف  صةكَسمف وًمكةـ ب يًةمعقا  أن أشمٌَقمفقمغم 

ى وك ف: أىمومقا دوًمةِ اإلؾمة أ ذم ىملةقسمكؿ شمقةؿ ًمكةؿ ذم أروةكؿ  يمة أ قمنةد  ذم 

َ أىةف ًمةق يمةَن  نةَ  وطمةل سمعةد رؾمةق  اهلل ًمقلةّ:  من هك الكمِ طم ك ال أيمقن مًٌَمب 

َ: ىمٌؾ أن شمدقمق اًمنَس ًمعمؾ ؾموَف   ذا مـ وطمل اًمً ءن  ىف يقق  ًملنَس  وع 

وًم ةةقرة دمقيةةِ وعمةةَ يشةةٌف ذًمةةؽ مةةـ ا قمةة   اًمًوَؾمةةوِ  أىةة ؿ ىمٌةةؾ يمةةؾ  ء أىمومةةقا 

دوًمِ اإلؾم أ ذم ىملقسمكؿ  صمةؿ ال هت مةقا سمًَمعمةؾ اًمًةوَف  ةذا اال ة  أ يملةف اًمةذ  

 وموف اؾم ٌَ  ا مقر.
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َ: مةـ اؾمة عجؾ اًمٌمةء ىمٌةؾ أواىةف اسمة كم سمكرمَىةف  و ةذا مةَ  وممـ الكؿ ... أيك 

ذم سمعةةةةض اجل قمةةةةَت اإلؾمةةةة موِ اًم ةةةةل يمةةةةَن رةوًةةةةهَ  ةةةةذا اًمةةةةذ  ىطةةةةؼ رةةةةذا وىمةةةةع 

الكمِ: أىمومقا دوًمِ اإلؾم أ ذم ىملقسمكؿ شمقؿ ًمكؿ ذم أروةكؿ  ظمةًَمشقا ذم ذًمةؽ 

ومةةةةيرادوا أن يقومةةةةقا دوًمةةةةِ اإلؾمةةةة أ سمةةةةًَم قرة اًمدمقيةةةةِ ومكةةةةَن اًمةةةة مـ ذ ةةةةَب دأ  ةةةةذا 

ا  عمةةةةَذا؟  يشةةةةؿ اؾمةةةة عجلقا اًمٌمةةةةء ىمٌةةةةؾ أواىةةةةف ومةةةةَسم لقا  اإلىًةةةةَن إمم ا رض  ةةةةدر 

 سمكرمَىف.

 ذا طمكمِ ًمكنهَ طمكمةِ سمًَمبةِ  عمةَذا؟ أىمومةقا دوًمةِ اإلؾمة أ ذم ىملةقسمكؿ   ةذا 

... أمةةقر يم ةةػمة  ةةًالء اًمنةةَس ال هي مةةقن رةةَ  أو  ذًمةةؽ: إىمَمةةِ اًمدوًمةةِ اعمًةةلمِ ذم 

اًمقلقب شمعنل: اًمعلؿ اًم كو   إذا أردت أىّ أن شمشهؿ.. أن شمقطمد رسمؽ وموجُ أن 

َ.. إذا أردت أن شم كم وموجُ أن شمعرأل شمشهؿ مَ معنك: ال إ ًمف إال اهلل  يم  أرشىَ نىش 

ا:  ةؿ  َ  إذ  يموػ رؾمق  اهلل إمم إمم نظمرا   ًالء ال يشهمقن سمٌمةء مةـ ذًمةؽ إـم ىم ة

ال يًةةةة طوعقن أن يقومةةةةقا دوًمةةةةِ اإلؾمةةةة أ ذم ىملةةةةقرؿ طم ةةةةك يكةةةةَوم هؿ اهلل قمةةةةز وضمةةةةؾ 

ا: ومَىمد اًمٌمء ال يع  طوف.سمٌىمَمِ دوًمِ ًممؾم أ ذم أروهؿ  إذ 

مـ اًمعجَةُ أن  ذا اًمكلمِ اًم ل وضمهّ إًموهؿ ىكـ ىعمؾ رَ و ةؿ معروةقن 

قمنهةةَ   ةةذا مةةـ اًمعجَةةةُ ... ذم  ةةذا اًمزمةةَن  ىكةةـ ومهمنةةَ  ةةذا الكمةةِ وـمٌقنَ ةةَ 

ؿ  ﴿ملو ةةةَ  ىع قةةةد سمةةةين ىمقًمةةةف شمعةةةَمم:  يم  ةةة وا اهلل   ي نٍم   ةةة ن  شم نٍم  
وال يمكةةةـ أن  [0]محمالالالد:﴾إ 

رأل اهلل  وال ىعةةرأل مةةَ أطمةةؾ اهلل  وال ىعةةرأل مةةَ ىًةة كؼ اًمنٍمةة مةةـ اهلل وىكةةـ ال ىعةة

طمرأ اهلل  وال ىعرأل يموػ ىعٌد اهلل  وال ىعرأل يموػ ىكٓ إمم سموّ اهلل  إمم نظمةرا  

ا شمقةَأ دوًمةِ اإلؾمة أ قمةغم ا رض وىكةـ ب ىقةؿ دوًمةِ اإلؾمة أ ذم ...  ةذا  يموػ إذ 

داقمةةل أمةر مًةة كوؾ  ًمةذًمؽ ومعلونةةَ أن ىعمةةؾ ًممؾمة أ يمةة  قممةةؾ ؾمةلشنَ اًم ةةًَم  وال 

ًمل ةةوَطمَت.. وال داقمةةل ًمله َومةةَت.. وال داقمةةل ًملعمةةؾ اًمًةةوَفن  ن  ةةذا اًمعمةةؾ 
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اًمًوَف أوال  يشر  ا مِ و ذا أيمؼم دًموةؾ  اى ةروا إمم سمعةض ا طمةزاب اإلؾمة موِ 

يموةةةةةػ ي ةةةةةداسمرون ويموةةةةةػ ي قةةةةةَـمعقن  ويموةةةةةػ أيشةةةةةؿ ال ي عرومةةةةةقن قمةةةةةغم اعمًةةةةةلملم 

 حممةةد رؾمةةق  اهلل؟ ًمكةةـ  ةةذا ااظمةةريـ مةةع أيشةةؿ يشةةؽميمقن ذم يملمةةِ: ال إًمةةف إال اهلل

... أمر ـمٌوعلن  يشؿ مع ا ؾمػ اًمشديد و ذا قمؼمة عمـ يع ؼم اشمشققا قمةغم يملمةِ: 

ال إًمةةةةف إال اهلل واظم لشةةةةقا ذم ومهمهةةةةَ  ومةةةةيد  اظمةةةة  ومهؿ ذم ومهمهةةةةَ إمم اظمةةةة  ومهؿ ذم 

 واىمعهؿ وإمم شمداسمر ؿ وإمم شمقَـمعهؿ.

ا: يملمِ ؾمهلِ يمنةّ ىمل هةَ منةذ قمنمة ؾمةنقات : ا صةؾ اًمةذ  ينٌبةل أن ومًَمع ج إذ 

شمقَأ اًمدقمقات اإلؾمة موِ يملهةَ  وأن حيقةؼ اًمعةز ًمألمةِ اإلؾمة موِ  ةق قمةغم يملم ةلم 

اصمن لم  ولَ: اًم  شوِ واًمؽمسموِ  أ : ال سمد مـ أن دم مع لؿ أ ؾ اًمعلؿ والكةَأ 

اًمةةذيـ هيمهةةؿ مةةَ هيةة ؿ سمةةف أ ةةؾ اًمعلةةؿ ويًةةَقمدويشؿ قمةةغم ىنمةة  ةةذا اًمعلةةؿ.. أن هيةة ؿ 

شوِ اإلؾم أ  َ دظمؾ وموف مةـ أىةقاع ... واًمدؾمةَةس اعم  لشةَت  ال أ ؾ اًمعلؿ سم  

يقضمةةد طم ةةك مةةـ قمَمةةِ اًمنةةَس إال و ةةق يعلةةؿ أن  نةةَ  أطمَديةةْ وةةعوشِ ومقوةةققمِ 

ومةةييـ اًمعلةة ء اعمنٌ ةةقن ذم اًمعةةَب اإلؾمةة مل يملةةف اًمةةذيـ ينٌهةةقن اًمشةةعقب اعم  لشةةِ 

ء مةةـ ذًمةةؽ قمةةغم ا طمَديةةْ اًمكةةعوشِ واعمقوةةققمِ ًموكقىةةقا ذم طمةةذر منهةةَ؟ ال  

ا.  إال ىقَط سموكَء ذم طمشد أؾمقد  مَذا يًصمر؟ ال  ء أسمد 

َ  أيةةةـ دقمةةةَة اًم قطموةةةد سمةةةَعمعنك اًمعلمةةةل  ةةة يمةةةذًمؽ: إصةةة ح اًمعقَةةةةد يمةةة  أرشىةةةَ نىش 

اًم ةةكو   أىةةَ أقمةةرأل يقضمةةد دقمةةَة شمقطموةةد اًموةةقأ ًمكةةـ  ةةُ أن يكةةقن  ةةًالء اًمةةدقمَة 

ًمعلةؿ ومقةط  أيةـ ذم مً ق  الةؼ رؿ  أن يكقىقا مـ أ ؾ اًمعلؿ ًموًةقا مةـ ـمة ب ا

َ  يرومعةةةةقن قمنةةةةف ا طمَديةةةةْ اًمكةةةةعوشِ  ا صةةةةكوك  أيةةةةـ اًمةةةةذيـ يشنةةةةون اًمقةةةةرنن شمشًةةةةػم 

واعمقوةةةةةققمِ  واإلهاةولوةةةةةَت اعمنكةةةةةرة  وشمشًةةةةةػمات أ ةةةةةؾ اًمةةةةةرأ  مةةةةةـ اجلهموةةةةةِ 

واعمعطلةةةةةةِ؟ أيةةةةةةـ أيةةةةةةـ اًمةةةةةةذيـ يةةةةةةيشمقن إمم يم ةةةةةةُ اًمشقةةةةةةف قمةةةةةةغم اظمةةةةةة  أل اعمةةةةةةذا ُ 
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ات  ةةةةةةةًَمػ اًمًةةةةةةةنِ واعمشةةةةةةةَرب ومو ةةةةةةةشقيشَ  ةةةةةةةَ وموهةةةةةةةَ مةةةةةةةـ أومكةةةةةةةَر ونراء وقمٌةةةةةةةَد

 ةةةةلم: ماًم ةةةةكوكِ؟ يمةةةةؾ  ةةةةذا ال وضمةةةةقد ًمةةةةف  ًمةةةةذًمؽ ىملنةةةةَ: اإلصةةةة ح يقةةةةقأ قمةةةةغم يمل

 اًم  شوِ  وىمد قمرومنَ ؿمو  َ مـ شمشًػم َ.

واًمؽمسموةةةِ  أ : ال سمةةةد مةةةـ شمرسموةةةِ اعمًةةةلملم قمةةةغم اإلؾمةةة أ اًم ةةةكو ن  ن جمةةةرد 

 اًمؽمسموةةِ مةةَ يًةةمقىف سمعلةةؿ اًمًةةلق   قملةةؿ اًمًةةلق   ةةذا إذا يمةةَن مٌنو ةةَ قمةةغم ؾمةةلق  ...

اًم  قأل ومهذا اىٍماأل قمـ اًمديـ  يم  أراد سمعض اًمةر ط أن يشعلةقا ذًمةؽ ذم قمهةد 

ف واعمنهٓ  ق منهجةف  واًمًةنِ  ةل ق  ومقَ  قملوف اًمً أ.. اًمطريؼ  ق ـمري¢اًمنٌل 

أمَ إين أظمشَيمؿ هلل وأشمقَيمؿ هلل  أمَ إين أىمقأ اًملوؾ وأىَأ  »ؾمن ف  ىمَ  قملوف اًمً أ: 

قمجةُ قمجوةُ  «رهمةُ قمةـ ؾمةن ل وملةوس منةلوأصقأ وأومطر  وأشمزوج اًمنًَء  وممةـ 

َ  ومكوةةػ  ا! اًمةدقمَة  ةًالء رهمٌةقا قمةـ ؾمةنِ اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ  ضمهة   وؾمةلقيم  ضمةد 

 ينٍم اهلل اإلؾم أ ودقمَشمف منكرومقن؟!

َ  دمةةةد ؿ ال حيًةةةنقن اًم ةةة ة اًم ةةةل  ةةة ًمةةةق ى ةةةرت إمم أيم ةةةر ؿ  ال ىةةة همهؿ  وع 

ف:  ةؾ يمكننةل أن ص  َ اًمرؾمق  قملوف اًمً أ.. ًمق أظمذت أيمؼم ؿم  ةوِ وىملةّ ًمة

 وضمةس منةؽ ظموشةِن  ىةف جمةرد أن يًةمع منةؽ  ¢أشمعلؿ منؽ صةشِ صة ة اًمنٌةل 

يملمةةةِ رؾمةةةق  اهلل ؾمةةةقأل ي همةةةؽ سميىةةةؽ أىةةةّ رضمةةةؾ.. إمةةةَ يققًمةةةقن ذم سمعةةةض اًمةةةٌ د: 

و ةةَ   أو أىةةّ مةةذ ُ ظمَميسةة  أو أىةةّ م شةةدد أو مةةَ ؿمةةَسمف ذًمةةؽ   ٌنةةل يمةةذًمؽ 

ىعرأل ذًمؽ  ب؟ أيـ ية علؿ صةشِ ًمكـ سمَر  اهلل وموؽ قملمنل صشِ ص ة اًمنٌل.. ال 

ص ة اًمنٌل؟  ق ىشي قمغم مذ ُ  إن يمَن درس اًمشقف  ةذا اًمشقةف اعمعةروأل اًموةقأ  

وأيم ةةر ؿ ب يدرؾمةةقا طم ةةك اًمشقةةف النشةةل أو اًمشةةَومعل أو اعمةةًَمكل  أطمًةةنهؿ طمةةَال  

 ؿ اًمديمَشمرة اًمذيـ  رضمقا مـ يملوَت اًمنمةيعِ  ال يدرؾمةقن إال رًوس أىمة أ مةـ 

ؿ ي عٌةةدون اهلل ي ةةلقن وي ةةقمقن وحيجةةقن ويع مةةرون قمةةغم مةةَ اًمشقةةف  وًمةةذًمؽ ومهةة
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صةةةلقا يمةةة  رأي مةةةقين »وضمةةةدوا قملوةةةف نسمةةةَء ؿ وأضمةةةداد ؿ  أمةةةَ ىمقًمةةةف قملوةةةف اًمًةةة أ: 

ظمةةةةذوا قمنةةةةل منَؾمةةةةككؿ ومةةةةٌين ال أدر  ًمعةةةةكم ال »ومةةةة  يعرومةةةةقن ًمةةةةف معن ةةةةك    «أصةةةةكم

نَؾمةؽ وًمةذًمؽ دمةدويشَ اعمال  ىكةـ ىيظمةذ الةٓ مةـ يم ةُ  «أًمقَيمؿ سمعد قمَمل  ذا

شمٌَع سمَ ًمقأل اعمًًمشِ وًموس وموهَ اًم نٌوف قمةغم مةَ ىٌةف قملوةف اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ مةـ 

 منَؾمؽ الٓ.

اج صةةِ: ال سمةةد مةةـ أمةةريـ اصمنةةلم اًمقوةةَأ رةة  حي ةةَج إمم ا ًمةةقأل اعمًًمشةةِ مةةـ 

َ  ًموًةقا يمة  ىمةَ   قمل ء اعمًلملم اعمن نميـ ذم اًمعَب اإلؾمة مل و ةؿ قملة ء طمق ة

َ أطمد اًم رومَء ذم دمشؼ  ىمَ   زم مرة مةـ سمةَب اعم زطمةِ واعمداقمٌةِ وأىةَ أذيمةر نؾمةش 

... سمعةةض اًمعلةة ء  ىمةةَ : يةةَ ؿمةةوخ!  ةةًالء ىمًةة ن: ىمًةةؿ مةةنهؿ قمةةَب قمَمةةؾ  وىمًةةؿ 

قمَمؾ قمَب! يعنل:  ق ًموس سمعَب  ًمكـ قمَمؾ ىشًف ... اًمعلة ء  ومةًَمعل ء ىمًة ن: 

َ يعمؾ سمعلمف  و ؿ يققًمقن ذم سمعض اًمك ُ:  ىمًؿ قمَب طمق 

 اعؿؾببببب  كوعببببب ك كعؾؿبببببا 

 

 

 

  بب  قابب  عابب ء نلببإ    عببّب  

أو  مةةـ شمًةةعر رةةؿ »و ةةذا أظمةةذوا مةةـ ىمقًمةةف قملوةةف اًمًةة أ اًم ةةكو  ذم مًةةلؿ:  

والةةةديْ وموةةةف ـمةةةق   واعمق ةةةقد  «اًمنةةةَر يةةةقأ اًمقوَمةةةِ صم صمةةةِ: قمةةةَب وجمَ ةةةد وهمنةةةل

اًم ذيمػم   ذا اًمقًؿ ا و  وسميم َهلؿ شمنج  ا مةِ.. وسميم ةَهلؿ شمةنهض ا مةِ وشمشهةؿ 

حيقؼ اهلل هلؿ اًمنٍم  ال ىعنل ىكةـ أال ىعمةؾ اًمعمةؾ اًمًةوَف  ًمكةـ ...  دينهَ  صمؿ

اإلؾمةة أ  ومن ةةقص ذم اًمقةةرنن اًمكةةريؿ سمةةين االظمةة  أل واًم نةةَزع ؾمةةٌُ ًملهزيمةةِ  

 و ذا معروأل مـ ... وهمػم َ.

اًمشَ د: اًمقًؿ اًم َين.. اًمقًؿ ا و   ق اًمذ  شمنهض قمغم أيدهيؿ ا مِ  قمةَب 

َ  أمَ اًمقً ؿ ااظمر و ق اًمقًؿ ا يمؼم: قمَمؾ قمَب! يةدقمقن اًمعلةؿ  قمَمؾ سمعلمف طمق 

و ةةذا مةةـ إـم ىمةةف ذم ىمقًمةةف قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ  و ةةذا ذم القوقةةِ مةةـ قم مةةَت 
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  وا دًمةةِ اًمبوٌوةةِ اًم ةةل أوطمَ ةةَ اهلل سمةةف  و ةةق ىمقًمةةف قملوةةف اًمًةة أ: ¢ىٌةةقة رؾمةةق  اهلل 

َ مةةةةـ صةةةةدور اًمعلةةةة ء وًمكنةةةةف يقةةةةٌض» ةةةة اًمعلةةةةؿ سمقةةةةٌض  إن اهلل ال ين ةةةةزع اًمعلةةةةؿ اى زاقم 

َ ضمهةةةَال   ةةة  ةةةًالء اًمةةةذيـ يقةةةق   «اًمعلةةة ء  طم ةةةك إذا ب يٌةةةؼ قمَعم ةةةَ ا ةةةذ اًمنةةةَس رًوؾم 

َ ضمهةةةَال  ومًةةة لقا »قمةةةنهؿ ذًمةةةؽ ا ديةةةُ ا ريةةةُ: قمَمةةةؾ قمةةةَب!  ةةة ا ةةةذ اًمنةةةَس رًوؾم 

ًمةةةذًمؽ اًموةةةقأ شمًةةةمعقن وم ةةةَو  قمجوٌةةةِ مةةةَ يمنةةة ؿ  «ومةةةيوم قا سمبةةةػم قملةةةؿ ومكةةةلقا وأوةةةلقا

َ  ةةةةةَ أظم ةةةةة ؼمىةةةةةَ اًمرؾمةةةةةق  قملوةةةةةف اًمًةةةةة أ ذم سمعةةةةةض شمًةةةةةمعقيشَ مةةةةةـ ىمٌةةةةةؾ  و ةةةةةذا أيك 

ا طمَديةةْ  أىةةف ؾمةةوي  ىةةَس حيةةدصمقىكؿ سميطمَديةةْ ب شمعرومق ةةَ وال شمًةةمعق َ أىةة ؿ 

:  وال نسمًَيمؿ  ومم   

وموهؿ اًمعلؿ ذم إسمَطمِ ىقع مـ أىةقاع اًمرسمةَ..  ـّ    مـ منكؿ ب يًمع وم َو   ـ ي  

اًموَى ةوُ مـ منكؿ ب يًمع سمٌسمَطمِ مةَ يًةمقىف سمبةػم اؾمةمف: اًموَى ةوُ اجةػم ؟! 

اجةةةػم ! ًمةةةق يمةةةَن  ةةةًالء اًمنةةةَس يعلمةةةقن مةةةَ يققًمةةةقن وين ةةةكقن ا مةةةِ لةةةذومقا.. 

ًمرومعةةقا يملمةةِ اًموَى ةةوُ اجةةػم  وووةةعقا مقَمهةةَ وسمةةديلهَ يملمةةِ: اًمقةة ر اجةةػم   

وطمون  ةةةةذ يش كةةةةكقن  اعمونةةةة اجةةةةػم  اعمكةةةةرأ ... اًموَى ةةةةوُ  ةةةةق اعمونةةةة..  ةةةةق 

اجػم  ًم ًَم  اًمشقراء واعمًَيملم اًمق ر  ومكللقا اًمنَس سمكلمِ اجػم  اًموَى وُ 

ذم م ةةةَرأل مةةةَذا؟ اًمقكةةةوِ قمَمةةةِ ًموًةةةّ خم  ةةةِ ًملشقةةةراء واعمًةةةَيملم  سمةةةؾ أصةةةٌ  

اًمنةةةَس ي عةةةَملقن سمًَمرسمةةةَ قملن ةةةَ قمةةةغم رًوس ا ؿمةةةهَد سمًةةةٌُ وم ةةةَو : أىةةةف إذا يمَىةةةّ 

َ ضمهةَال  إذا ؾمة لقا أوم ةقا سمبةػم قملةؿ »اًمنًٌِ ىملولِ وم  وةػم مةـ ذًمةؽ   ي  ةذون رًوؾم ة

 .«ومكلقا وأولقا 

ب رسمنةةَة قمةةةغم وةةةقء ؾمةةةنِ ىٌونةةَة ومةةةنهٓ ؾمةةةلشنَ  ىًةةةي  اهلل قمةةةز وضمةةةؾ أن يقومقنةةَة ًمشهةةةؿ يم ةةَة

اًم ًَم   وأن يلهمنَ اًمعمؾ سمذًمؽ طم ك ىً كؼ ىٍم اهلل وينقذىَ مـ  ةذا اًمكةوؼ اًمةذ  أب 

 .سمَعمًلملم ذم يمؾ سم د اإلؾم أ إىف ؾمموع جموُ  والمد هلل رب اًمعَعملم

 (00:03:22/ (6هـ )1408لقاءات املدونة لعام )
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 وفًّٕ عباز9ٚ ٌتعأُ  

 فٗىا اتفكٍا عمْٗ...

شمشقنةةةَ قملوةةةف  اى عةةةَون ومةةةو  »مشهةةةقأ  ةةةذا اًمعٌةةةَرة اعمشهةةةقأ اًم ةةةكو  :  اًمًةةةَةؾ:

َ ومو     .«ظم لشنَ وموفاويعذر سمعكنَ سمعك 

ىعؿ  ذا قمٌَرة يردد َ سمعض اًمدقمَة اإلؾم مولم   اًمذ  ىر  ىكةـ أيشةؿ  اًمشوخ:

 َ َ   أمَ اًمدقمَة إمم إؾم أ مرضمعف اًمك ةَب واًمًةنِ دقمَة إؾم موقن قمَمِ   إؾم م  قمَم 

ِ  شمقةقأ  رةذا اًمةدقمقة الةؼ   إال  وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم    ومنكـ الىعلؿ  َقمة

اًمذيـ يعلنةقن قمةغم أىشًةهؿ إيشةؿ مةـ أ ةؾ الةديْ   أو أيشةؿ مةـ أى ةَر اًمًةنِ  أو 

ن يمةةةةَىقا يعلنقيشةةةةَ  وإ أيشةةةةؿ أشمٌةةةةَع اًمًةةةةلػ اًم ةةةةًَم  . أمةةةةَ اجل قمةةةةَت ااظمةةةةر  ومةةةة 

 يك شةةةقن سمقةةةقهلؿ : ىكةةةـ معكةةةؿ قمةةةغم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  وًمكنهةةةَ يملمةةةِ يققًمقيشةةةَ  ال

يً طوعقن شمطٌوقهَ سمكذاومػم َ   يشؿ ب يعنقا سمدراؾمِ اًمنميعِ قمغم وةقء اًمك ةَب 

شمشقنةةةَ قملوةةةف ويعةةةذر سمعكةةةنَ اواًمًةةةنِ إال سمقةةةدر يًةةةػم  ومهةةةؿ يققًمةةةقن : ى عةةةَون قمةةةغم مةةةَ 

َ ومو   أ يمة  يقةَ  ًمةف حمةؾ مةـ اإلقمةراب   إذا ووةع ًمةف ظم لشنةَ وموةف   ةذا اًمكة اسمعك 

شمشقنَ قملوف  إى  اًمن ر ا إؿمكَ  وموهَ : ى عَون قمغم مَ ىمود و ق أمَ اًمشقرة ا ومم وم 

َ ومةو   ظم لشنةَ وموةف  ةذا اجلملةِ اًم َىوةِ معققًمةِ اذم اًمشقرة اًم َىوِ : ويعذر سمعكنَ سمعك 

َ سم عةد اًمقوةَأ سمقاضمةُ اًم نَصة  : ومو  إذا ووعنَ هلَ ىمود أال و ق  : يعذر سمعكنَ سمعك 

رؾمةةةق  اهلل؟  ىمةةةًَمقا: عمةةـ يةةةَ  «اًمةةديـ اًمن ةةةوكِ   اًمةةديـ اًمن ةةةوكِ  اًمةةةديـ اًمن ةةوكِ»

 .«ةمِ اعمًلملم وًمعَم هؿهلل وًمك َسمف و  »ىمَ : 
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ومٌذا رأينَ أىشًنَ خم لشلم   طم ك ذم أصؾ اًم قطمود أال و ةل ؿمةهَدة أن الإًمةف إال 

َ ومةةةةو  ظمةةةة  أل يمةةةة  اهلل   ومةةةة  ينٌبةةةةل أن ىةةةةدع اال ةةةة  ةةةةق  سمةةةةدقمق  : يعةةةةذر سمعكةةةةنَ سمعك 

ظم لشنَ وموف   وإى  قملونَ أن ى كَيمؿ إمم يم ةَب اهلل وإمم ؾمةنِ رؾمةق  اهلل صةغم قملوةف ا

ظمة  أل يمكةـ إىمةرار اال ؾم طعنَ إمم ذًمؽ ؾمةٌو   والا  قَرب مَىونًمف وؾملؿ   وأن 

 ةل ظمة  أل   سم ة أل اعمًةَةؾ اًماشمقٌةؾ  وسم َصِ ومو  ي علةؼ سمًَمعقوةدة   ومًَمعقوةدة ال

ظمة  أل   ومةع ايًمقيشَ سمَعمًَةؾ اًمشرقموِ   ومَعمًَةؾ اًمشرقموةِ يمكةـ أن يقةع وموهةَ 

ذًمةةؽ وموجةةُ اًم نَصةة   ومةةٌذا شمنَصةةكقا   صمةةّؿ سمقةةل يمةةؾ مةةـ اعم نَصةةكلم   قمةةغم رأيةةف 

َ ومةةةو   ةةة : يعةةةذر سمعكةةةنَ سمعك  ظم لشنةةةَ وموةةةف. أمةةةَ أن ىٌقةةةل اجةةة أل ااًمًةةةَسمؼ   ومهنةةةَ ىقةةةق  

َ   صمةةؿ ال ةةق قملوةةف سمةةدقمق  : أىةة ظمةة  أل قمةةغم مةةَواال ةة ىًةةعك  ف الزأ يعةةذر سمعكةةنَ سمعك 

يَت وا طمَديةْ اًم ةل شمةيمر  ىً طوع   ومهذا ينَذم اا إلمَشمِ  ذا اإلظم  أل  سمقدر مَ

سم قطموةةد اًم ةةػ   ومةةـ أقم ةةؿ مَيًيمةةد وطمةةدة اًمكلمةةِ ووطمةةدة اًم ةةػ  ةةق يمةة  ىمةةَ  

ق   ﴿شمعةةةَمم :  ةةة ؾم  اًمر  وا  إ مم  اهلل   و  د  ر  ةةة  وم 
 
ء     
قم   ؿ  ذم  ن ةةةَز  ٌ ن  شم  ةةة ن ةةةقن  سم ةةةَهلل    وم  م   ً ن ةةة  ؿ  شم  إ ن  يم 

ي    ي و  ـ  شم   ً أ طم  ٌ و  ػم  ؽ  ظم 
ًم  ر  ذ  ظم  أ  اا  و ق  اًم   .[55]النسا : ﴾و 

ِ   وأىةةف السمةةد  ىكةةـ ىعلةةؿ أن اًمةةذيـ يققًمةةقن  ةةذا اًمكلمةةِ  علةةقن اجةة أل رشيعةة

ا منةةف   وىكةةـ ى ةةًَمشهؿ ذم  ةةذا أؿمةةد اال ظمةة  أل   وىقةةق  قملونةةَ اًم كةةَيمؿ داةةة   وأسمةةد 

 ةةَب اهلل وإمم ؾمةةنِ رؾمةةق  اهلل صةةغم اهلل قملوةةف و نًمةةف وؾمةةلؿ   ومةةٌن سمقةةل   مةةـ إمم يم

ظمةة  أل   ومةة  ينٌبةةل أن يشرىمنةةَ   وأن ي ةةداسمر اعمًةةلمقن سمعكةةهؿ قمةةـ سمعةةض  وًمنةةَ اال

ذم  ةذا اًمنقطةِ سم َصةِ   أؾمةقة سميصةكَب اًمنٌةل صةغم اهلل قملوةف و قمةغم نًمةف وؾمةلؿ   

وا اجلوشةةِ ىشًةةف   ظمةةًَمػ ذم يققًمةةقن إذا وضمةةد ومةةٌيشؿ يمةةَىقا ي ةةدقمقن سمةةَلؼ  وال

 رضمةقن قملوةف    يًك قن قمنف   سمؾ ينكروىف وًمكـ إذا أرص قمغم رأيف   مةَ طمكؿ ال

ىةة  يةةردون ؾمةةَةللم معةةف  يةةيمر ؿ سمَجلهةةَد   يقةةَشملقن ذم ؾمةةٌوؾ اهلل إيعَدوىةةف   و وال

َ   مةةع أيشةةؿ ال ةة ظمةة  أل   مةةـ ا م لةةِ اعمعروومةةِ ذم يزاًمةةقن قمةةغم  ء مةةـ اال  وع 
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أن قممةةةر سمةةةـ اجطةةةَب ر  اهلل قمنةةةف يمةةةَن ىمةةةد يشةةةك  -د اًمقىمةةةّ ين هةةةلويكةةةَ –ذًمةةةؽ 

اًمنَس قمـ اًمعمرة ذم الٓ   وًمف ذم ذًمؽ رأ  معروأل   يًقغ ًمف أن يشعؾ ذًمؽ   

ـّ اًم ةةةةكَسمِ ااظمةةةةريـ ظمةةةةًَمشقا ذم ذًمةةةةؽ   وإن يمةةةةَن رأيةةةةف ىمةةةةد اى  قةةةةؾ سمعةةةةدا إمم وًمكةةةة

ومع ذًمؽ ومنجد صمرا و ق  قم  ن سمـ قمشَن ر  اهلل قمنف   إاجلوشِ اًمذ  ضمَء قمغم 

قملو َ يم  ذم صكو  مًلؿ يي  قم  ن سمـ قمشَن وموقق  ًمف : مًَمؽ شمنهك اًمنةَس قمةـ 

ومقةةَ : دقمنةةل  –ب  ةةد ًمةةف طمجةةِ  –اًم م ةةع سمةةًَمعمرة إمم الةةٓ ؟ ىمةةَ  : دقمنةةل قمنةةؽ 

ٓ    ومجَرةةف سمًَمًةةنِ اًم ةةل منةةؽ أو قمنةةؽ  ومقةةَ  : ًمةةـ أدقمةةؽ    ًمٌوةةؽ اًملهةةؿ سمعمةةرة وطمةة

طمجةِ اًمةقداع يمةَن ذم  ¢ ن قملو َ عمَ طمٓ اًمنٌةل  قمرومهَ مـ اًمرؾمق  قملوف اًمً أ  

َ وصةةةل ف ا ظمٌةةةَر سمةةةين اًمنٌةةةل  ةةة يًةةة عد ًملكةةةٓ إمم سموةةةّ اهلل الةةةراأ    ¢اًمةةةومـ   ـمٌع 

َ   وعمَ  ًم قك مع اًمرؾمق  قملوف اًمً أ ذم مكِ   ىمَ  ًمف اوم رج قملو َ مـ اًمومـ طمَضم 

ّ  ؟ ىمةةَ  سمةة  أ ةةّؾ سمةةف اًمنٌةةل صةةغم اهلل قملوةةف و نًمةةف وؾمةةلؿ  . أ  يمةةَن طمجةةف : سمةة  أ للةة

ٓ  و قممةةةرة   أو ًمٌوةةةؽ اًملهةةةؿ  ٓ  أو ًمٌوةةةؽ اًملهةةةؿ سمكةةة َ  ب يقةةةؾ ًمٌوةةةؽ اًملهةةةؿ سمكةةة ةةة مطلق 

ومٌين ىمد »  ىمَ  :  ¢سمعمرة أ  سم م ع   وإى  ىمَ  : ًمٌوؽ اًملهؿ سمكجِ يمكجِ اًمنٌل 

 .َ  أىف يمَن ىمَرى ¢ومعكم ر  اهلل قمنف يعرأل أن اًمنٌل  «ىمرىّ

عمةرة سمةَلٓ    َرةف و ًَمشةف    ومكون  ينهةك ظملوشةِ راؿمةد يمعة  ن قمةـ ىمةرن اًم

ويقةةةق  ًمٌوةةةةؽ اًملهةةةؿ سمعمةةةةرة وطمةةةٓ   ومةةةةع ذًمةةةةؽ ومةةة  يقضمةةةةد سموةةةنهؿ   مةةةةـ اًم نةةةةَومر 

واًم ٌةةةَهمض  سمةةةؾ شم ةةةؾ صةةةشقومهؿ مؽماصةةةِ    كةةةذا  ةةةُ أن يعوةةةد اعمًةةةلمقن ذًمةةةؽ 

 سم داع مـ ظملػ .اشمٌَع مـ ؾملػ   ويمؾ رش ذم ااًمعٍم اًمذ ٌل   ويمؾ ظمػم ذم 

 (.01:58:26( /34) أهل احلدوث واألثر -)فًاوى جدة
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 املػازنٛ الطٗاضٗٛ 

 ٔالتغاض٘ عَ املٍهسات 

َ  يعنةةل حتةةدث أؿمةةوَء  ةةَ حيةةدث ذم  اًمًةةَةؾ: ذم سمعةةض اًمةةٌ د اإلؾمةة موِ أطموَىةة

اًمةةٌ د اإلؾمةة موِ [...ي قملوةةف اًمًةة أ وموجةةد اًمًةةلشل ىشًةةف حم ةةَرا  مةةَذا ي ةةنع وممةة    

  َسمةَت اًمًوَؾمةوِ ذم  د سمعض اًمدقمَة يدقمقىف إمم اعمشةَريمِ ذم اًمةدظمق  ذم االى

اجلَمعةةَت سمكجةةِ ال ىةةؽم   ةةذا ًملشةةوققمولم وًملٌع وةةلم وًمبةةػم ؿ طم ةةك حي لةةقا  ةةذا 

 اعمنَصُ   ذا  ق ؾمًازم

ويمةةةةةةذًمؽ [...ي يًةةةةةةجؾ  َقمةةةةةةَت إؾمةةةةةة موِ ذم االى  َسمةةةةةةَت ذم اًمٌلةةةةةةد ىشًةةةةةةهَ 

 ودظمقهلَ ذم طمزب أو سمبػم طمزب [...ي اجل قمِ ىشًهَ.

ًَمشةةَت رشقموةةِ وممةة    طم ةةك  لٌةةقا ويمةةذًمؽ مةة     ةةذا ا ؿمةةوَء شمقةةقد ؿ إمم خم

َ  يم ةةةػميـ ذم االى  َسمةةةَت ال سمةةةد أن ي نةةةَزًمقا طم ةةةك يعنةةةل ي ةةةػم  نًَمةةةؽ شمقةةةَرب  أىَؾمةةة

سموةةنهؿ وسمةةلم اًمعَمةةِ ومو نةةَزًمقا قمةةـ سمعةةض ا ؿمةةوَء مةة    ومةةٌذا مةة    ضمةةَء ومةةرد مةةنهؿ إمم 

ًمٌس اًمٌنطلقن [.....ي ويمذًمؽ ااجلَمعِ و ق يلٌس اًم قب واًمع مِ وموققًمقن ًمف ال 

رون اعمن  ٌلم اعمرؿمكلم سم قر يعلققيشَ قمغم اجلَمعِ وشمشَر  اًمش وَت ذم ي ق

َ   َ عمًنَ اًمك ػم مـ  ذا ا ؿموَء.  ذًمؽ أيك

َ  يم ةةةةةػمة  اًمبةةةةةرض  ةةةةةق يعنةةةةةل اًم قةةةةةَرب إمم اًمعَمةةةةةِ طم ةةةةةك يعنةةةةةل يك ًةةةةةٌقا أصةةةةةقاشم

وينجكقا وموجد يعنل اًمًلشل ىشًف حم َرا  مـ  ذا اًمدقمَو  اًم ل يققًمقيشَ: يموةػ 
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 ةذا مةـ اعم ةًَم  اعمرؾمةلِ و ةذا مةـ سمةَب يعنةل درء اعمشًةدة و و إًمةخ ىؽم   ةذا و

 وم   ق اًم ٍمأل اًمًلوؿ [...ي مَذا  ُ قملوف أن يشعؾ دمَا  ذا [...ي.

رأيل ذم  ذا اعمًيًمِ ًمف ؿمعٌ َن مةـ اًمٌوةَن إطمةدالَ ي علةؼ سممةـ يرؿمة   اًمشوخ:

 ىشًف وا ظمر  سممـ ين  ٌف.

يرؿمة  ىشًةف و ةذا مةَ قمشة ف ذم ؾمةقريَ أمَ مـ يرؿم  ىشًف وم  أى ة  مًةل   أن 

عمَ يمَن الكؿ مَ يًمقىف سمَلكؿ اًمقـمنل ذم زمـ ؿمكر  اًمققشمكم وأم ًَمف و ةذا 

مةةَ طمةةدث أظمةةػما  ذم قمةة ن طموةةْ أىةةَ ىمةةَـمـ وموهةةَ اان ومقةةد شمشةةجع  َقمةةِ اإلظمةةقان 

اعمًةةةةلملم ذم شمرؿمةةةةوكهؿ  ىشًةةةةهؿ ومكنةةةةّ أ ؾمةةةةي : )مةةةةَ رأيةةةةؽ( م ةةةةؾ  ةةةةذا اًمًةةةةًا  

 أن يرؿمةة  ىشًةةف  ن ذم ذًمةةؽ خمًَمشةةَت يم ةةػمة ًملنمةةيعِ وضمةةقا : ال أى ةة  مًةةل   

 اإلؾم موِ.

ل ىشًف يمؾ مـ يرؿمكهَ ًموكقن قمكقا  ذم اًمؼمعمَن أو ذم جملس  أوهلَ: أىف يزيم 

.  ا مِ ويطلُ اًمقاليِ وـمًَمُ اًمقاليِ ال يقمم 

َ : إىف م    ض ًموكلػ اًموملم اًمقَىقىوِ وطملم ذا  يقع ذم خمًَمشِ رشقموِ.ر  ع  صمَىو

  َ : وأظمةػما  ال سمةد أن اًمةذ  يةدظمؾ اًمؼمعمةَن و ةق ىمةَةؿ قمةغم اًمقةقاىلم اعم ًَمشةِ صمًَم ة

ًملنميعِ ال سمد أىف مع اًمزمـ اًمذ  دظمؾ  ق اًمؼمعمَن سمق د اًم مكـ مـ شمطقيرا وًمق 

سمعض اًم طقير ومٌىف  ق ؾمقأل ي طقر مع اًمزمـ اعمديد اًمطقيؾ وأفمهر مَ ي جغم مةـ 

سمةةة  طمةةةدث وال أدر  اان ذم  ةةةذا اعم ةةةَ ر هلةةةذا اًم طةةةقر أىنةةةَ رأينةةةَ ومةةةو  مٍةةة ور

َ  يكقن اًمرضمؾ مةـ  االى  َسمَت ا ظمػمة  ء مـ اًم طقر مـ ذًمؽ مَ أرشت  إًموف نىش

قمَدشمةةةةةف أن يلةةةةةٌس اًمةةةةةز  اًمعةةةةةر  و ةةةةةق يلةةةةةٌس اًمقمةةةةةوص مةةةةةَ يًةةةةةمك ذم سمةةةةة د اًمشةةةةةَأ 

سمَجل سموةةةِ ويًةةةمك ذم ا ردن سمًَمدؿمداؿمةةةِ  ةةةذا اًمقمةةةوص اًمطقيةةةؾ  ةةةق اًمةةةذ  [...ي 

َ  ومو لةع وىمد يلٌس اًمع مِ اًمٌو كَء قمغم اًمطرسمقش وإذا سمف مع ا يَأ ي بػم زّيف متَم
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اًمقموص ويلةٌس اجلَيموةّ وي ٌنطةؾ مةـ حت ةف سمةًَمٌنطلقن صمةؿ مةَ يةزا  يًةَير ويًةَير 

َ  همةةػم ذًمةةؽ اًمشةة ص اًمةةذ   طم ةةك  ةةرج سمعةةد أن شمن هةةل مدشمةةف سمًَمؼمعمةةَن صةةَر ؿم  ةة

ػم  وم ةةةَر  ةةةق ا ةةة ب  عم بةةةػم وب دظمةةةؾ ذم اًمؼمعمةةةَن مةةةـ أضمةةةؾ مةةةَذا؟ ىمةةةَ  مةةةـ أضمةةةؾ أن ي 

 ي مكـ مـ اًم بوػم.

َ  أو يمَن   ذا رأيل سمًَمنًٌِ عمـ يرؿمكقن أىشًهؿ ال أى   أطمدا  ؾمقاء يمَن ؾملشو

َ  رذا اًمؽمؿمو  ًمنشًف. َ  أو مـ أ  طمزب نظمر  ىف ؾمو ير يقون  إظمقاىو

أمَ مَ ي علؼ سمًَمنَظمُ وميىَ مع مَ ضمَء ذم اًمًًا  أر  مةـ سمةَب دومةع اًمنمة ا يمةؼم 

 ةةةُ أن ى  ةةةَر  ةةةًالء اإلؾمةةة مولم اًمةةةذيـ روةةةقا سميىشًةةةهؿ أن سمًَمنمةةة ا صةةةبر أىةةةف 

يقىمعق َ ذم  ذا اعمهلكِ ومٌن وضمقد ؿ ذم اًمؼمعمَن أىمؾ رشا  مـ وضمةقد ا طمةزاب 

ا ظمر  يمًَمشوققمولم واًمٌع ولم واًمد ريلم وىكق ذًمؽ وملذًمؽ يمنّ أى ة  إظمقاىنةَ 

و  مةةةرة أن   ةةةَروا اعمرؿمةةةكلم اإلؾمةةة مولم والقوقةةةِ السمةةةد أىكةةةؿ ىمةةةرأشمؿ يعنةةةل  

سمو هةةةر اعمرؿمةةةكلم اإلؾمةةة مولم  ةةةؿ اًمك ةةةرة اًمكةةةَصمرة ذم اًمؼمعمةةةَن [...ي ًمكةةةـ أىةةةَ ال 

َ  يبةةةػمون  أقم قةةةد أيشةةةؿ ؾمةةةقأل يًةةة طوعقن أن يشعلةةةقا ذًمةةةؽ أن يشعلةةةقا سمَى  ةةةَرؿ ؿمةةةو 

اًمؼمعمةةَن قمةةـ مًةةػمشمف اًم ةةل ووةةعّ هلةةؿ وملةةذًمؽ أقم قةةد أن اًمةةذ  يرؿمةة  ىشًةةف ؿمةةيىف 

م ةةؾ اًمعةةَب اًمةةذ  ال يعمةةؾ »أ ذم طمقةةف: ؿمةةين اًمعةةَب اًمةةذ  ىمةةَ  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة 

ومهةذا اعمرؿمة  ًمنشًةف حيةر  ىشًةف  «سمعلمف يمم ؾ اًمناج حير  ىشًف وييضةء همةػما

وييضء ىملو   ًمبػما وًمكـ اًمن وجِ ىمد ينطشي اًمناج يملف وال يٌقك ًمةف ىةقر يً كةَء 

 سمف.

  ذا رأيل ذم  ذا اًمًًا .

 مرؿم  ؿمو نَ  ذا سمًَمنًٌِ ًملمرؿم   أمَ سمًَمنًٌِ ًمل اًمًَةؾ:

أىةةَ أضمٌةةّ أفمةةـ قمةةـ ا مةةريـ ًمكةةـ ًمعةةؾ ذم ضمةةقا   ء مةةـ اًمبمةةقض  اًمشةةوخ:
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َ  أيش سمقل  ء ظمَذم؟ َ  أيك َ  سم قضموهؽ اًمًًا  واوك  ومنكَو  أن ىزيدا ووقطم

 ...سمًَمنًٌِ يعنل  ؿ ا َذ ؿ  ذا الجٓ واًمعلؾ أىف مَ ىؽم   ذا يعنل :اًمًَةؾ

َ  اجلقاب سمَر  اهلل حير  ىشًف  حيةر  ىشًةف  اًمشوخ: وال يًة طوع أن يشعةؾ ؿمةو 

يعنةةل  ةةؿ يةةؼمرون ويًةةقهمقن  ةةذا االىةة  ء و ةةذا اًمؽمؿمةةو  سمم ةةؾ  ةةذا اًمةةدقمَو  صمةةؿ 

َ  واًمقاىمةةةةع اًم جةةةةَرب اًم ةةةةل يةةةةدظملهَ  سمعةةةةد ذًمةةةةؽ مةةةةَذا ال يًةةةة طوعقن أن يشعلةةةةقا ؿمةةةةو 

اإلؾمةة موقن ذم اًمؼمعمَىةةَت ال  ء وراء ذًمةةؽ أسمةةدا  ؾمةةق  أن يةة مكـ الكةةَأ مةةـ 

 متشوِ [...ي

 .ي[.. اًمًَةؾ:

َ  ًمكةةـ ومةةرض  ةةذا اًمشروةةوِ مةةَ  اًمشةوخ: أىةةّ يةةَ أظمةةل سمةةَر  اهلل وموةةؽ شمشةرض ومروةة

دامّ  ًَمػ القوقِ اًمقاىمعِ ال ومَةدة مـ ومروهَ  يشَ شمطلةُ أن أضموةُ قمةـ م ةؾ 

 ذا اعمًيًمِ سمجقاب أىَ أىمق  قمغم اًمشرووِ اًم ل أىّ ومرو هَ ىعؿ  قز سمؾ  ُ 

َ  ًمكـ اان ىكةـ ى ًةَء   ةؾ مةَ ذيمر َ   ُ ومرو َ  ىكةـ ىقةدر قمةغم فمننةَ ومرو شمةف نىشة

قمةةةةغم ا ىمةةةةؾ أن اًمةةةةذيـ يةةةةدظملقن اًمؼمعمَىةةةةَت اًمقَةمةةةةِ قمةةةةغم ظمةةةة أل اإلؾمةةةة أ  ةةةةؾ 

 ي مكنقن مـ شمبوػم اجط ا ؾمَف هلذا اًمقَىقن.

 ىعؿ يَ ؿموخ. اًمًَةؾ:

 يموػ ذًمؽ؟ اًمشوخ:

 اذيمر ًمكؿ م َ  اًمًَةؾ:

 شمشكؾ. اًمشوخ:

ي اجَرضموِ [...ي ومعروّ ذم اًمومـ [...ي اًم ل دمرهيَ اًمدوًمِ مع [... اًمًَةؾ:

 قمدد مـ [.....ي ومَةدة قمَمِ.
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ومةةـ ينكةةر أيشةةَ ومَةةةدة وًمكةةـ  ةةًالء اًمةةذيـ دظملةةقا مةةَ وىمعةةقا ذم خمًَمشةةِ  اًمشةةوخ:

َ  إن يمَن ا مر يمةذًمؽ ومقةد ىملنةَ إىةف  ةقز ًمكةـ  ةؾ  ةذا اًمشروةوِ اًم ةل  رشقموِ مطلق

 ومرونَ َ  ل طمقوقِ واىمعوِ أىّ اان ىملّ سمعكهؿ يموػ يعنل سمعكهؿ م    

 ال أقملؿ [...ي قمرومنَ سمعكهؿ  ًالء [...ي اًمًَةؾ:

َ  ذم خمًَمشةِ رشقموةِ  اًمشوخ: معلوش  ةذا اًمةٌعض اًمةذيـ قمةروم هؿ مةَ وىمعةقا مطلقة

 ومو  شم ـ.

 .مَ ىعلمهؿ اًمًَةؾ:

 ـموُ اان أؾميًمؽ رؿمكقا أىشًهؿ؟ اًمشوخ:

 ال أدر . اًمًَةؾ:

 يموةةةػ مةةةَ شمةةةدر  ويموةةةػ يكةةةقن االى  ةةةَب يعنةةةل سم كةةةقن أىةةةّ ذم سمو ةةةؽ اًمشةةةوخ:

 ن شمكقن قمكقا  ذم اًمؼمعمَن ومٌووجقا اًمنَس اًمطوٌلم اًمعةَروملم سممقَمةؽ  وأىّ أ ٌؾ 

 سمون  ٌق  رهمؿ أىشؽ.

 يعنل واومؼ قمغم اًمؽمؿمو  واومؼ قمغم أىف يرؿم . اًمًَةؾ:

 مَ ضمَوسم نل  ؾ يقع  ذا اًم قرة. اًمشوخ:

 يمكـ أن يقع. اًمًَةؾ:

َ  يمكـ أن شمقع ـموُ وأىَ سمقق  معؽ   ؾ وىمعّ؟ اًمشوخ:  أيك

 ًمق ومرونَ أيشَ وىمعّ؟ ًمًَةؾ:ا

 . سمقق   قز ومروَ اًمشوخ:

ل  اًمًَقمِ قمنمة ورسمع يكشل مةَ  :يوكؽ اًمشوخ وىمَ [ ي  ىك شل رذا اًمقدر   
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  وؽ؟

 [...ي سمعض الًَون:

 .« اضمعلنل قمغم ىمقمل»طمديْ:  اًمًَةؾ:

 .يموػ اًمشوخ:

 ىمَ : أىّ )إمَمهؿ( [...ي «اضمعلنل قمغم ىمقمل»طمديْ:  اًمًَةؾ:

 .ا  وؾ ذ اًمشوخ:

 [...ي ﴾اضمعلنل قمغم ظمزاةـ ا رض﴿[...ي  اًمًَةؾ:

صةة  سمةةس  ةةذا اؾمةة دال  دون ذا  االؾمةة دال   ن  ةةذا رشيعةةِ مةةـ ىمٌلنةةَ  اًمشةةوخ:

أمَ ذا  االؾم دال  وملف وضمف ًمكـ ىكةـ ظملونةَ ىةدرس   ةؾ شمع قةد أن قمة  ن سمةـ أ  

ًمف قملوةف اًمعَص اًم قشل اًمذ  ىمَ : )اضمعلنل قمغم ىمقمل( أو )أمػما  ذم ىمقمل( ومقَ  

َ  ييظمةذ قمةغم أذاىةف أضمةرا  »اًمً أ:   ةؾ  «أىّ إمَمهؿ واىم د سميوعشهؿ وال شم  ذ مًذىة

َ  وىمَقمدة وموجقز ًمكؾ مًلؿ أن يطلةُ أن   ذا اعمًيًمِ اجلزةوِ  قز ا َذ َ ى َم

 .يقمم  اىٌ قين سمعلؿ

 .يقمم  إذا يمَن صَد  واصمؼ مـ ىشًف يمذا [...ي وموف مقاصشَت اًمًَةؾ:

؟طمط ىموقد  اًمشوخ:  مَ ؿم ّ مـ اًمطًَمُ ًملقاليِ ومهؾ يقمم 

 إذا يمَىّ اًمدوًمِ اإلؾم موِ ىمَةمِ ومقضمقدة. اًمًَةؾ:

َ  قمـ ؿمق قمؿ سمنككل قمـ دوًمِ يمرشمقن؟ اًمشوخ:  ـمٌع

 ـموُ ًمكـ  ذا االؾم دال   ق ذم اًمدوًمِ اإلؾم موِ وال ؿمؽ.

 ىعؿ. اًمًَةؾ:
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َ ال ىقزم  مـ ـملُ اًمقال»ـموُ ومهؾ  ذا ينقض اًمقَقمدة:  اًمشوخ: ال ينقض  «يِإى 

اًمقَقمةةةدة داةةةة   مةةةـ اًمققاقمةةةد اًمعلموةةةِ اًم ةةةكوكِ أىةةةف إذا يمةةةَن  نةةةَ  ىمَقمةةةدة قمَمةةةِ صمةةةؿ 

وضمةةدىَ ضمزةوةةِ مةةَ  ةةًَمػ اًمقَقمةةدة ال  ةةقز أن ىيةةب اًمقَقمةةدة رةةذا اجلزةوةةِ وإىةة  

ىً  نوهَ وىقق  اًمقَقمدة ؾملومِ ًمكةـ  ةذا اجلزةوةِ هلةَ دالًمةِ [...ي وهلةَ مةَ يًةقهمهَ 

 .اسمـ أيش ىملنَأو يؼمر َ ومَان قم  ن 

 .اسمـ أ  اًمعَص اًمًَةؾ:

قمةةة  ن سمةةةـ أ  اًمعةةةَص اًم قشةةةل ضمةةةَء  ةةةق وىمقمةةةف ًموٌةةةَيعقا اًمرؾمةةةق  قملوةةةف  اًمشةةةوخ:

اًمً أ قمغم اإلؾم أ ويمَن  ق ؾمٌؼ ىمقمف إمم اإلؾم أ ومل  رضمع مع ىمقمةف ومرؾمةق  

َ  قمغم ىمقمف ىمقأ قم  ن سمةـ أ   ¢اهلل  ال ي مكـ مـ معرومِ مـ يلوؼ سمين يكقن إمَم

َ  طمةلم ىمةَ  يقؾمةػ ًمعزيةز اًمعَص  ومهنَ ؿمٌف يمٌةػم ضمةدا  سمةلم اايةِ اًم ةل ذيمر ةَ ا خ نىشة

ومهةةذا ًمةةوس شمزيموةةِ ًمنشًةةف  ﴾اضمعلنةةل قمةةغم ظمةةزاةـ ا رض إين طمشةةوظ قملةةوؿ﴿مٍمةة: 

َ  ىمدرة يقؾمػ قملوف اًمًة أ يمة   هةؾ ىٌقشمةف  َ   ن قمزيز مٍم  هؾ متَم أوال  وصمَىو

اًمقَقمةةدة شمعنةةل أن مةةـ يطلةةُ ومشةةل  ةةذا الًَمةةِ  كةةـ أن يًةة  نك مةةـ اًمقَقمةةدة  ن 

َ  ومنزًمِ ةاًمقاليِ إى  يعنل ًموً شود مـ ورا هَ وىمد يً شود منهَ ًموس مَال  وإى  ضمَ 

اإلمَرة شمشًدا يم  شمشًد اًمكةعوػ ذم إرادشمةف ومعة  ن سمةـ  اومهذ  وؾممعِ قمند اًمنَس

ورضمعقا وممـ يقةقد  ةذا اجل قمةِ ومةـ  ¢أ  اًمعَص عمَ ضمَء مع ىمقمف إمم اًمنٌل 

يعةرأل  ¢َ و ق يعرأل ىشًف ويعةرأل ىمقمةف وال يمكةـ قمةَدة أن اًمرؾمةق  يققأ قملوه

مةةةـ  ةةةق ا ومم سمٌمةةةَرة  ةةةذا اًمقٌولةةةِ ظمَصةةةِ ومقةةةَ  قمةةة  ن ر  اهلل قمنةةةف: )اضمعلنةةةل 

َ ( ومقَ  ًمف يم  ؾممع ؿ.  إمَم

اًمشَ د أن  ذا اجلزةوِ ال  قز ا َذ َ مٌدأ  وىمَقمدة وسم َصِ م ةؾ مةَ ال طمةظ 

ًمزمـ زمـ طمُ اًم هقر واؾم ب   اعمنَصةُ و ا خ ويملكؿ معف ذم ذًمؽ أن  ذا ا
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ًمةةق يمنةةَ ذم ذا  اًمةةزمـ وشمةةذيمرىَ اًمقَقمةةدة يمنةةَ ىل ةةزأ اًمقَقمةةدة ومةة  سمًَمنةةَ ذم  ةةذا   و إًمةةخ

اًمةةةةزمـ اًمةةةةذ  قمةةةةؿ  اًمريةةةةَء وقمةةةةؿ  طمةةةةُ اًم قفمةةةةػ طم ةةةةك اجطَسمةةةةِ واإلمَمةةةةِ واًمقكةةةةَء 

وةةف وًمةةذًمؽ ىمةةَ  قمل  واإلوم ةَء ًملةةدىوَ وًمةةوس ًممظمةةرة إال اًمقلوةةؾ مةةـ قمٌةةَد اهلل قمةةز وضمةةؾ

سمنمةة  ةةذا »اًم ةة ة واًمًةة أ وسمققًمةةف  ةةذا ى  ةة ؿ  ةةذا اعمجلةةس اًمطوةةُ إن ؿمةةَء اهلل: 

ا مِ سمًَمرومعِ واًمًنَء واعمجةد واًم مكةلم ذم ا رض وممةـ قممةؾ مةنهؿ قممة   ًملةدىوَ 

 .«وملوس ًمف ذم ااظمرة مـ ى وُ

ومنًي  اهلل قمز وضمؾ أن  علنَ مـ اعم ل لم ذم قمٌَدشمنَ ًمرسمنَ اًمعةَروملم سمنمةيعِ 

والري ةةلم قمةةغم االىم ةةداء سمةةف صةةلقات اهلل وؾمةة مف قملوةةف واًمًةة أ قملةةوكؿ  ¢ىٌونةةَ 

 ورمحِ اهلل وسمريمَشمف.

 .ووموف ؾمًا  أىَ مـ صم صمِ أيَأ وقمدشمنل سمَإلضمَسمِ قملوف اًمًَةؾ:

 .شمشكؾ اًمشوخ:

 ةةةةق يمةةةةَن ىمٌةةةةؾ أيةةةةَأ قمةةةةـ أن أوًم ةةةةؽ اجل قمةةةةِ اإلؾمةةةة موِ اظم لةةةةػ أطمةةةةد  اًمًةةةةَةؾ:

ؾ أقمكَةهَ مع أمػم َ ذم مًَةؾ رشقموِ ظم ومَ ت شمكشػم أو ذم مًَةؾ اًمدقمقة ووم   

ومهؾ  قز ًمألمةػم أن يش ةؾ  ةذا اًمعكةق ويمنةّ أىةَ قمقٌةّ سمعةد اجللًةِ ىملةّ [...ي 

 أقمؿ.

ومهةق مة    إذا يمةَن  ةذا اًمعكةق يعنةل  لةُ اعم َقمةُ ًملج قمةِ يعنةل ًمقلةِ قملمةف 

َ  مشةَيمؾ وى ة  أيم ةر مةـ مةرة وب ين  ة  ومهةؾ  وومقهف ذم اًمدقمقة و لُ هلةَ أيكة

ؾ.ًمذًمؽ  قز   ًمف أن ي ش  

أىَ ال أومهؿ أن اًمش ؾ  ق الةؾ وإىة  الةؾ  ةق إيقَومةف ويمشةك وإال أيةش  اًمشوخ:

 معنك وم لف مـ اجل قمِ و ق منهؿ يمؾ مَ ذم ا مر أىف أظمطي اًمطريؼ ذم أمر مَ.
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يريةةد أن يش ةةلف أو يريةةد أن يقىمشةةف  ةةق أدر  سمكقةةَةؼ مةةَ ومعةةؾ ومًَمش ةةؾ همةةػم وارد 

َ  ذم م ؾ  ذا اجل قمِ.  إـم ىم

إذا يمةةَن  ةةذا اًمشةة ص  ةةق [...ي وأؾمةةلقسمف اجل قمةةِ شمقةةق  أؾمةةلقسمف همةةػم  ًةةَةؾ:اًم

ـموُ اشمشقّ اجل قمِ وسمدال  قمـ شمعزًمف قمـ اإلمَرة وشمةقزم  همةػما وم ةل ف مةـ اإلمةَرة 

 ومـ  َقم هَ مرة واطمدة.

 ويمَن مـ اعمٌَيعلم ًمف؟ اًمشوخ:

 .ال ذم ا و  ال سموعِ اًمًَةؾ:

منمةةةوقمِ سمطٌوعةةةِ الةةةَ  سمًَمنًةةةٌِ هلوةةةؽ إذا يمةةةَن مةةةَ وموةةةف سموعةةةِ و ةةةل همةةةػم  اًمشةةةوخ:

 َقمةةةَت ومكون ةةةذ إذا اشمشةةةؼ أ ةةةؾ اًمةةةرأ  واًمعقةةةؾ واًمعلةةةؿ واًمةةةديـ قمةةةغم إسمعةةةَدا قمةةةـ 

َ  ىمٌةؾ أن شمقوة  أىةف  ةق اًمةرةوس  اًمريَؾمِ ومهذا ال يعنل اًمش ؾ  ةق يعنةل مةَ ىملةّ نىشة

ؾ وميىَ فمننةّ أىةف ومةرد مةـ ا ومةراد ومقلةّ مةَ ذم داقمةل ًملش ةؾ وإىة  يٌعةد  اًمذ  ي ش  

وإذا يمةةَن اعمق ةةقد سمًَمًةةًا  اًمًةةَسمؼ  ةةق إمةةَأ اجل قمةةِ   ؾ اًمةةذ  أؾمةةَء وموةةفقمةةـ اًمعمةة

ؾ وإىةة  يٌعةةد قمةةـ  ةةذا اًمقفموشةةِ أو  ةة ش   رةةةوس اجل قمةةِ ومكون ةةذ أومم وأومم أن ال ي 

قمةةـ  ةةذا اًمقاليةةِ وين ةةُ مكَىةةف مةةـ  ةةق أومم منةةف وإال اًمش ةةؾ معنةةَا أىنةةَ ىشةة   ًمةةف 

أيمةؼم ظمطةقرة  ةَ ًمةق أوىمشةقا ـمريؼ اًمكود واعمكةر هلةًالء اجل قمةِ وم  ةٌ  اًمقكةوِ 

 وطمَوم قا قمغم سمقَةف مع اجل قمِ  واًمً أ قملوكؿ.

 (01:58:26( /31أهل احلدوث واألثر ) -)فًاوى جدة
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 العىن الطٗاض٘، اضتعجاه 

 الػ٘ء قبن أٔاٌْ 

مةةـ اؾمةة عجؾ اًمٌمةةء ىمٌةةؾ » أن ىًة ٌؼ ا مةةقر ًملككمةةِ اًمقديمةةِ اًم ةةل شمقةةق  :  ...

خ اعمعةةةةَرص اًموةةةةقأ يًيمةةةةد  ةةةةذا الكمةةةةِ ومةةةةٌن سمعةةةةض واًم ةةةةَري «أواىةةةةف اسمةةةة كم سمكرمَىةةةةف

وب  ا  اجل قمةةةةَت اإلؾمةةةة موِ شمعجةةةةؾ ا مةةةةر  نةةةةَ و نةةةةَ  ومكَىةةةةّ قمَىمٌةةةةِ أمةةةةر ؿ سمةةةةقر

يً شودوا مـ صمقرشمف ؿمو َ  ؿمو َ مذيمقرا   ذًمؽ  ن اجل قمةِ اًم ةل شم كةد طم ةك شم ةػم 

قمغم ىملُ رضمؾ واطمد يم  يمَن ا مر ذم قمهد اًمرؾمق  قملوف اًمً أ طموْ يمَن أوال 

وهؿ قمةغم اإلؾمة أ اًمةذ  ال حي ةَج إمم شم ةشوِ يمةنكـ  ىةف ))...(( مةـ اًمًة ء : يرسم

ومرسمةك أصةكَسمف قمةغم  ةذا اإلؾمة أ طم ةك صةَرت يم لةِ هلةَ وزيشةَ ويمةَن هلةَ أصمر ةَ ذم 

أقمةةةداء اهلل طم ةةةك أقمةةةز اهلل ضمنةةةدا   ًمةةةذًمؽ ومةةةنكـ ال  ةةةقز ًمنةةةَ أن ىنًةةةك دقمقشمنةةةَ وأن 

ال أىكةةر  َ  أو سمنكةةق ذًمةةؽ أىةةىنشةةبؾ سمٌمةةء يعةةرأل اًموةةقأ سمًَمًوَؾمةةِ أو سمةةًَم ك ر الةةز

اًمًوَؾمِ وًمكـ ًموس  ذا أوايشَ  ىنةَ ب ىةر سمعةض يم لةِ اضم معةقا قمةغم ومهةؿ اإلؾمة أ 

 ومه  صكوكَ ورسمقا قملوف شمرسموِ صكوكِ صمؿ ب يٌؼ هلؿ إال أطمد ؿمو لم : 

ًةند اإليطةَ )إمَ يم  يققًمةقن قمنةدىَ ذم ؾمةقريَ  : أ  ال يعملةقن ؿمةو َ   وإمةَ (7)(ي 

ق اًمعمؾ اًمًوَف   اًم ن وؿ اًمًوَف ومييـ  ذا اًم ن وؿ و يموػ أن يعمؾ اًمٌمء و 

يمكةةةةـ حتقوقةةةةف ىمٌةةةةؾ أن ىكةةةةع ا ؾمةةةةس ا ؾمَؾمةةةةوِ ًم كقوةةةةؼ اًمةةةةدقمقة اإلؾمةةةة موِ ومةةةة  

اعمعَملةةِ ؟ أىةةَ أذيمةةر مةةـ شمةةَريخ طموةةَ   نةةَ  ذم ؾمةةقريَ أىنةةل دقموةةّ مةةرارا وشمكةةرارا 

                                                           

 م   ؾ ؿمَمل حي َج إمم حترير. (7)
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ؿ إىةةةهؿ إمم اعمكةةًَات وأىةة ؿ شمعلمةةقن حمةةًَات أىةةَس يعنةةل أىمةةؾ مةةَ يقةةَ  ومةةوه

ًموًةةةقا سمَإلؾمةةة أ سمًةةةٌوؾ ووموةةةف مةةةـ م طمةةةدة اًمكشةةةَر اًمعلةةةقيلم اإلؾمةةة قمولولم ووموهؿ 

سمعةةةةةض اعمنةةةةةَومقلم  ةةةةةـ يقةةةةةَ  هلةةةةةؿ إيشةةةةةؿ أ ةةةةةؾ ؾمةةةةةنِ و َقمةةةةةِ اعمهةةةةةؿ اؾمةةةةة نطقّ 

مةةةةرارا وشمكةةةةرارا   منةةةةذ سمكةةةةع ؾمةةةةنلم يمةةةةَن سمعةةةةض  ةةةةذا اإلؾمةةةة جقاسمَت  واؾمةةةة جقسمّ

عض اًمق َسموةةةةةِ ومَعمع ةةةةَد  نةةةةةَ  أن يقةةةةَ  قمنةةةةةَ ))..((  ةةةةةذا رضمةةةةؾ ومَوةةةةةؾ ويةةةةدقمق ًمةةةةةٌ

واًمًوَؾمِ اًمًعقديِ وىكق ذًمؽ ومجر  اؾم نطَ  طمةق   ةذا اًمنقطةِ ومٌونةّ ًمةف ىكةـ 

ًمًنَ طمزسمَ وال ىن مل إمم دوًمِ قمغم وضمف ا رض وإى  ىن مل إمم اًمعمةؾ سمًَمك ةَب 

واًمًةةنِ وقمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ اًم ةةًَم  ورشطمةةّ ًمةةف  ةةذا اًمةةدقمقة وذيمرت أن ًمةةوس 

ة  سمعةةض ا قمةةداء سمًةةٌُ ؾموَؾمةةِ  نةةَ  دقمةةقة قمةةغم وضمةةف ا رض اؾمةةمهَ و َسموةةِ وإىةة

شمريموِ يمَىّ ىمدي  أؿمَر أن أى َر اًم قطمود اًمذيـ يعنل سمع هؿ اهلل قمز وضمؾ ذم ىجد 

َر قمةةةةنهؿ  ضمةةةةؾ إصمةةةةَرة ا مةةةةِ اإلؾمةةةة موِ وةةةةد ؿ سمةةةةييشؿ صمةةةةإلطموةةةةَء دقمةةةةقة اًم قطموةةةةد أ

 ةةةةًالء  َقمةةةةِ   كلةةةة ت اعمنشةةةةرةاًمو ةةةةَسموقن ومةةةةذ ُ ظمةةةةَمس وىكةةةةق ذًمةةةةؽ مةةةةـ 

طمنٌةةةؾ معةةةروأل ًمةةةد  مةةةـ يعةةةرأل اًم ةةةقاريخ سمةةةـ أمحةةةد اًم قطموةةةد ومةةةذ ٌهؿ مةةةذ ُ 

اًمعٍمةةةةيِ اًمقَةمةةةةِ   ىكةةةةـ ال ىن مةةةةل ال هلةةةةًالء وال هلةةةةًالء إىةةةة  إمم اًمك ةةةةَب وإمم 

 ورشطمةةّ ًمةةف مةةَ وؾمةةع مةةـ اًمنمةةح أمةةَأ  اًمًةةنِ وقمةةغم مةةَ يمةةَن قملوةةف اًمًةةلػ اًم ةةًَم 

ذم يم مل ىمَ :اىٍمةأل وأىةَ يمةَن  وميظمذا   مبمزا   ب  د  أظمػما عمَ  ذا اعمً نطؼ

ت ذم مكَن معد ًملدروس مةَ يمنةَ ى ةرج سمةدقمقشمنَ ًملمًةَضمد  ن اعمشةَيخ زم طملقَ

مةةةةةع ا ؾمةةةةةػ  ةةةةةؿ مةةةةةع  ةةةةةًالء الكةةةةةَأ قملونةةةةةَ   الكةةةةةَأ قملونةةةةةَ سمًةةةةةٌُ ؾموَؾمةةةةة هؿ 

اًم إؾم موِ واًمشوقخ  قملونَ سمًٌُ قم ٌو هؿ اعمذ ٌوِ   ومكنَ ذم اًمةدور وىةدقمق ذم 

 اعمجًَمس وذم اعمًَضمد سم  ىً طوع. 

 ىف يمَن  نةقع  نةَ  اًم ك ةؾ سمةزقمؿ مةَ -دروؾمؽ إذن أىّ اذ ُ وشمَسمع »ىمَ  : 

  و نةَ اًمشةَ د «أًمؼ دروؾمؽ سمس ال شمقةؽمب مةـ اًمنَطموةِ اًمًوَؾمةوِ -يًمقىف ))..((

 .مـ يم مف

ىكةةـ دقمقشمنةةَ إصةة طموِ وًموًةةّ دقمقشمنةةَ  َىملةةّ ًمةةف : أىةةَ يمنةةّ ذيمةةرت ًمةةؽ نىشةةَ أىةة 
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يةةةد أن ؾموَؾمةةةوِ أىةةةَ وأىةةةّ اظم  ل شةةةّ قمةةةكم اان و سم قةةةقزم ال شمةةة كلؿ ذم اًمًوَؾمةةةِ ومير

أوو  ًمؽ ؿمو َ طم ك ال شم ـ أىنَ ىكـ ىنَومؼ ًمكؿ ىدا نكؿ   أىَ طمون  ىملّ ًمؽ أن 

ال ىعمؾ اان سمًَمًوَؾمِ وإى  إلصة ح اًمعقَةةد وإصة ح اًمشقةف و إصة ح ا ظمة   

واًمًةةةةلق  إمم نظمةةةةرا يمةةةة   ةةةةق اإلؾمةةةة أ يملنةةةةَ ))..(( أرضمةةةةق أن ال شمشهةةةةؿ أن اًمعمةةةةؾ 

ال شمقةةقأ دوًم ةةف إال سمًَمعمةةؾ رةةذا اإلؾمةة أ سمًَمًوَؾمةةِ ًمةةوس مةةـ اإلؾمةة أ  ن اإلؾمةة أ 

و ق اًمذ  يعرأل سمًَمعمؾ اًمًوَف   ًمكننل أىةَ ؿم  ةوَ ًمع مةِ اعمًةًوًموِ اًمقَةمةِ 

قمغم سمعض اًمدقمَة قمغم ا ىمؾ إؾم مولم وسمًٌُ اسم عَد اعمًلملم قمـ أصق  دينهؿ 

ؿم بَ  سمف اان  ق إص ح اًمعقَةةد واًم قطموةد وىكةق ىر  أن ا مر اًمقاضمُ قملونَ اال

وًسمةةّ ًمةةف سمعةةض ا م لةةِ وإن يمةةَن  ةةق يعنةةل ال هيمةةف ذًمةةؽ ومةة  شم ةةقلـ أن  ذًمةةؽ

اًمعمةةةؾ اًمًةةةوَف ًمةةةوس مةةةـ اإلؾمةةة أ سمةةةؾ  ةةةق مةةةـ اإلؾمةةة أ   ًمكنةةةل أقم قةةةد أىةةةف مةةةـ 

اًمًوَؾمةةةةِ اان شمةةةةر  اًمًوَؾمةةةةِ    ةةةةذا اًمةةةةذ  ىمل ةةةةف هلةةةةذا )اعم ةةةةؾ( وميىةةةةَ رموةةةةّ سمةةةةذًمؽ 

أ اًمةةةةذ  قم ةةةةشقريـ يمةةةة  يققًمةةةةقن سمكجةةةةر واطمةةةةد   أومهم ةةةةف أوال أن اًمعمةةةةؾ ًممؾمةةةة 

يًةةمقىف سمًَمعمةةؾ اًمًةةوَف  ةةذا أمةةر واضمةةُ ًمكةةـ م ةةك ؟ طموةةن  ىةة مكـ مةةـ إ ةةَد 

 َقمةةِ شمًةة طوع أن شمكةةقن ىمٌةةؾ يمةةؾ  ء قمةةغم ىملةةُ رضمةةؾ واطمةةد م كةةَسملم م ةةقاديـ 

همةةػم م ةةداسمريـ همةةػم خم لشةةلم وأىةة ؿ شمةةرون اان اعم ةةؾ اعمًؾمةةػ ضمةةدا ذم أومبَىًةة َن 

إمم نظمةةر مةةَ  نًَمةةؽ مةةـ  ومةةَ وىمةةع ومةةوهؿ سمعةةد قمنمةة ؾمةةنقات مةةـ اًم ةةؼم واجللةةد و و

م ةةَةُ لقةةّ رةةؿ وإذا ذم يشَيةةِ اعمطةةَأل شم ةةدظمؾ الزسموةةِ وا طمةةزاب اًمًوَؾمةةوِ 

اًم ةةل ومرىمةةّ قملةةوهؿ صةةَرت أطمةةزاب ىمَمةةّ الةةرب ا ومبَىوةةِ إلىمَمةةِ دوًمةةِ اإلؾمةة أ 

ًمًةةٌعِ أطمةةزاب ويمةةؾ طمةةزب سمةة  ًمةةدهيؿ ومرطمةةقن   وميىةةَ ىملةةّ هلةةذا اًمرضمةةؾ اعمًةة نطؼ 

وس  ىةةف ال  ةةُ سمةةؾ  ةةق  ةةُ وًمكةةـ ىمٌةةؾ ىكةةـ ال ىةةر  اًمعمةةؾ اًمًةةوَف اًموةةقأ ًمةة

ذًمؽ ىر  أن ىنشبؾ سمٌص ح مَ ومَشمنَ مةـ اًمعقَةةد وا ومكةَر وا ظمة   وىكةق ذًمةؽ 

 ورذا اًمقدر يمشَيِ والمد هلل رب اًمعَعملم .

 (01:58:26( /28أهل احلدوث واألثر ) -)فًاوى جدة
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 قاعد9ٚ الغاٖٛ تربز الٕضٗمٛ

 ىمَ  اإلمَأي[

 بَيِ شمؼمر اًمقؾمولِ.اًمقَقمدة اًموهقديِ: اًم 

 .(2/717الصحيحة )
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 الطمفٗٛ يف الطٕداُ.. الطمفُٕٗ ٔالطٗاضٛ

  ؾ مـ ى وكِ إلظمقاىؽ اًمًلشولم ذم اًمًقدان؟ مداظملِ:

أىَ ى ةوك ل أن شمًة مروا ذم اًمةدقمقة  وأن ال شمشةبلكؿ اًمًوَؾمةِ  وذًمةؽ  اًمشوخ:

 ظمػم ًمكؿ وأسمقك.

 سمَر  اهلل وموؽ  ضمزا  اهلل ظمػم. مداظملِ:

كشةةل  أىةةَ أؾمةةي  ا ؾمةة َذ اًمٌنةةَ  أىةةّ أفمةةـ شمعلةةؿ أىنةةل دقموةةّ مةةرارا  إمم ي اًمشةةوخ:

 اهلند واًمٌَيمً َن  أًموس يمذًمؽ؟ 

 ىعؿ. مداظملِ:

ـموةةةةُ  ومهةةةةؾ  نةةةةَ  ومةةةةر  سمًَمنًةةةةٌِ زم مةةةةـ اًمنَطموةةةةِ اًمنمةةةةقموِ  سمةةةةلم قمةةةةدأ  اًمشةةةةوخ:

اؾمةةة جَسم ل اًمةةةدقمقة إمم اًمٌَيمًةةة َن مةةةرارا  وشمكةةةرارا   ومةةةـ رًؾمةةةَء اجلمعوةةةَت أ ةةةؾ 

ا  وشمكةةةرار   اًمٌَيمًةةة َن واهلنةةةد  واًمًةةةقدان أى ةةةَر اًمًةةةنِ وأىةةةّ الةةةديْ  نةةةَ  مةةةرار

 أدر  رؿ منل  مرارا  وشمكرارا   وأىَ أقم ذر.

 أىّ ىملّ زم... مداظملِ: 

 مـ طموْ أىف إذا يمنّ أىَ مً طوع. اًمشوخ:

 ًملٌنجَ  أو اًمٌَيمً َن... مداظملِ:

 ال  ال  مةةش  ةةذا   ةةؾ  نةةَ  ومةةر  ومةةو  أىةةَ يمنةةّ مًةة طوع أن أؾمةة جوُ اًمشةةوخ:
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دقمةقة أ ةؾ الةديْ ذم سمَيمًة َن  أو أ ةةؾ الةديْ ذم اهلنةد  أو أ ةؾ الةةديْ ذم 

 اًمًقدان  أو أ ؾ الديْ ذم اًمٌنجَ .

 ...مداظملِ:

ى ػ اًمك أ سمَر  اهلل وموؽ  مَ قملوف ضمقاب  أىَ أىمق  ًمؽ  سمقاومؼ معؽ  اًمشوخ:

  َ ذم ومرىمةةةف  ًمكةةةـ اًمةةةذ  أؾمةةةي  قمنةةةف ًمةةةوس  ةةةق  ةةةذا اًمشةةةر   أىةةةَ إمةةةَ أن أيمةةةقن مًةةة طوع

إلضمَسمِ  ذا اًمدقمقات يملهَ  أو أن أيمقن همػم مً طوع  ومعندةذ ال ومةر  ؾمةقاء دقموةّ 

ذم اًمٌَيمًةةة َن أو ذم اهلنةةةد أو ذم اًمًةةةقدان أو ذم اًمٌنجةةةَ   وأىةةةَ مًةةة طوع ومقاضمةةةُ 

َ  إال وؾمعهَ.  قملوف االؾم جَسمِ  وإن يمنّ همػم مً طوع  وم  يكلػ اهلل ىشً

 ومر ... مداظملِ:

 يقق  ذم ومر . مداظملِ:

 أفمـ. مَ اًمشوخ:

 اًمشؽ... مداظملِ:

 أىّ شمقق  ذم ومر   ال قمشقا . اًمشوخ:

 أىمق  ذم ومر . مداظملِ:

 معلوش  أىَ ىمٌؾ مَ شمٌلم زم اًمشر   أ  ومر  شمعنل أىّ؟ اًمشوخ:

 ومر  اًمنمع. مداظملِ:

 ومر  اًمنمع؟ اًمشوخ:

 إيف. مداظملِ:

 إذا يمنّ أىَ ذم أ ... اًمشوخ:
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َ  مداظملِ:  ... رشقم

أؾمةةةة طوعف وذم أ   ء ال أؾمةةةة طوعف  أيةةةةش إذا ؾمةةةةمكّ  ذم أ   ء  اًمشةةةةوخ:

 اًمشر .

أسمبةةةك أشمقةةةدأ قملوةةةؽ سمةةةًَمشر   اًمشةةةر  سمةةةلم اهلنةةةد واًمٌنجةةةَ   اًمٌنجةةةَ ...  مداظملةةةِ:

 واهلند...

  ذا اًمذ  يم  ىمَ  اًمقَةؾ: اًمشوخ:

 قا ك ن  ب  قبا تػبت  ن اؽإكب 

 

 

 إكببببببب  إج نن رن عإكببببببب  

س يمكةـ اًمشةوخ اًمٌنةَ أىَ أىمق  اًمشر  مـ ىَطموِ االؾم طَقمِ  أىّ شملػ وشمدور  سم 

 مَ حيًـ اًملػ واًمدوران  إيش اًمشر  سمَر  اهلل وموؽ.  َت ًمشقأل.

 ...مداظملِ:

 مَ  ق مَذا؟ اًمشوخ:

[ظم صةةة هَ أن اهلنةةةد وسمَيمًةةة َن وموهةةةَ قملةةة ء يرضمةةةع إًمةةةوهؿ..  صمةةةؿ أظمةةةذ  مداظملةةةِ:

 يذيمر اًمشوخ سميضمر شمعلوؿ اًمنَس..ي.

أىّ خمطي يم ةػما   يعنةل ال  القوقِ أىّ خمطي يم ػما  ... معذور  أمَ  اًمشوخ:

يدٌ ﴿يمة  ىمةَ  شمعةَمم:  د  ش ة ُ  اج  ةػم   ًم   ة
إ ى ةف  ل    مةَ  ةق اجةػم  اعمةَ   نةَ [8]العاديالات:﴾و 

 يم  شمعلؿ.

 ...مداظملِ:

ـموةةةُ  إذا رضمةةةؾ صةةة  ًمةةةف ظمةةةػم مةةةَ   شمشكةةةؾ  ةةةذا اعمةةةَ  أمَمةةةؽ ظمةةةذ مةةةَ  اًمشةةةوخ:

 شمشَء  أال ييظمذ؟
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 ييظمذ. مداظملِ:

 َ  اًمدىوق  أأ ا ظمرو ؟ـموُ  أ  اعمًَملم ظمػم؟ اعم اًمشوخ:

 ا ظمرو . مداظملِ:

ومٌذا يمنّ أىَ مً طوع أن نظمذ مـ  ذا اعمَ  ا ظمرو   أشم ننل أسم ؾ سمف  اًمشوخ:

ـمةر    قمغم ىشيس  و ذا مقوع اًمعجةُ... اىة ؿ ادقمةقا زم أن رسمنةَ قمةز وضمةؾ يعنةل

اجةةةػم يم ةةةػمة طمقوقةةةِ  أًب ًمكةةةؿ مةةة   : يمنةةةّ أىةةةَ ذم اًمشةةةَأ يمةةة  شمعلةةةؿ أ ةةةع سمةةةلم 

س ًملنةةةَس ذم ا ؾمةةةٌقع درس أو درؾمةةةلم أو أيم ةةةر  وسمةةةلم اًمٌكةةةْ واًم كقوةةةؼ اًم ةةةدري

واًم يًموػ  سمعض ا ؾمَشمذة اًمًلشولم ا ذيموَء اًمعق ء  ين ةكقىنل ال شمةدرس  اشمةر  

اًم دريس  واشمةر  اًمنةَس يملهةَ  واىكةُ ومقةط قمةغم اًم ةيًموػن  ىةؽ مهة  قمشةّ ومة  

ع اًمنةَس سمعةد مقشمةؽ ىمةرون يم ػمة  ين ش َ  أو يم ٌ َ  سمد أن متقت ... وم  لػ وراء  يم َسم

ـمقيلِ  أمَ  ًالء اًمنَس مًِ أو قمنمة.. قمنميـ.. صم صمةلم.. أرسمعةلم  سم مةقت اهلل 

وىًةلقا ومةومكـ يكةمكؾ اجةػم اًمةذ  شمريم ةف ومةوهؿ  ومةيًمػ.  قاأقملؿ رؿ  مهة  قمَؿمة

 وضمهِ ى ر.

ًمكـ أىَ يمنّ أر  اجلمع سملم أمةريـ يكةقن أومكةؾ  ًمكةـ عمةَ سمقةك ذم اًمكةرأ إال 

شيسةة أن ذا  اًمةةرأ  اًمةةذ  ىمةةدأ إزم  ذم قمةةز ؿمةةٌَ    ةةذا أواىةةف  الطةةُ  وضمةةدت ى

وملةةذًمؽ شمعةةرأل أىةةّ يمةةؿ مةةرة رطمنةةَ إمم اعمبةةرب  ورطمنةةَ إمم سمريطَىوةةَ  وال يزاًمةةقن 

حيكةةقىنَ أن ىةةذ ُ  أقم ةةذر.. أقم ةةذر.. سمةةَعمبرب وال اًمًةةقدان  وال  نةةَ  وال  نةةَ  

 ًمكـ مَ يقٌؾ اًمنَس اًمعذرن  ىف م ل  ىملنَ:

 رايِ ... مَ يعرأل ؿمق الكَيِاًمكم مَ ذا  اعمب

أىةةَ اان مهةة  قمشةةّ ال سمةةد أن يةةدريمنل ا ضمةةؾ اعمك ةةقأ  وميريةةد أن أشمةةدار   ةةذا 

اعمشَريع اًم ل  ل سملم يد   وميىَ أوصمر ذًمؽ قمغم يمؾ  ء  قمغم اًمًشر  قمغم يمذا  
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اًمعمرة أىَ ن  إمم  نَ  ىميضة ومقةط أؾمةٌقع  سمةًَمك ػم قمنمةة أيةَأ  ًمكةـ مكةرا أظمةَ  

َ  مبلةةة    ال أؾمةةة طوع إال أن أظمةةةؾ سمةةة  يمنةةةّ ريمةةةزت ذم ال سمطةةةؾ  أضمةةةد ىش يسةةة أطموَىةةة

ىشيسةة أن أسمقةةك ومقةةط أؾمةةٌقع سمةةًَمك ػم قمنمةةة أيةةَأ  وميىةةّ سمةةَر  اهلل وموةةؽ إذا يمةةَن ًمةةؽ 

 طمَ  مع اهلل  وًمؽ  ذا االؾم جَسمِ مـ اًمدقمَء  دمرين ضمرا  وميمٌم معؽ.

 إن ؿمَء اهلل ؾميومعؾ يَ ؿموخ. مداظملِ:

 . : .. ( 4:  13/   95) اهلدى والنور /  
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 الهالً حٕه نتاب فْٗ زد عمٜ اإلخٕاُ 

 املطمىني، ٔعمٜ نتاب البٕط9٘ الطمفٗٛ..

 يم  ضمَء ذم الديْ اًم كو  ظمرج رضمؾ مـ ىمري ف.  اًمشوخ:

َ  ىمةةةَ  ًمةةةف: إمم أيةةةـ؟ ىمةةةَ : إمم اًمقريةةةِ  اًمشةةةوخ: ... ذم ىمريةةةِ وميرؾمةةةؾ اهلل ... ملكةةة

د أن شمرسموهَ؟ ىمَ  ًمف: ال  ًمعلؽ .. اًمش ىوِ  ىمَ : ًمعلؽ شمريد أو ًمعؾ  نَ  دمَرة شمري

ًمعلةةؽ ىمةةَ : أزور أظمةةل ذم اهلل ىمةةَ : اذ ةةُ وميىةةَ رؾمةةق  رسمةةؽ وأن اهلل ىمةةد همشةةر ًمةةؽ 

سمزيَرشمؽ  ظموؽ  واًمزيَرة إذا يمَىّ هلل أمةرا قم ةوؿ ضمةدا   ومنًةي  اهلل أن  علنةَ مةـ 

 اعم زاوريـ ذم اهلل اعم كَسملم ذم اهلل. 

 ال سميس قملوؽ يَ ؿموخ.  مداظملِ:

 .. ..اًمشوخ:

 ال طمق  وال ىمقة.  مداظملِ:

 يَ اهلل يَ يمريؿ.  اًمشوخ:

 ىملّ ًمؽ يَ ؿموخ اؾمؽمي .  مداظملِ:

 يموػ؟ اًمشوخ:

 ىملّ ًمؽ اؾمؽمي .  مداظملِ:

 ضمزا  اهلل ظمػم.  اًمشوخ:
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 اهلل يٌَر  وموؽ.  مداظملِ:

 يَ اهلل أىّ ذم اًمريَض شمًكـ؟  اًمشوخ:

 أؾمكـ ذم اًمريَض واجؼم.  مداظملِ:

 واجؼم؟  اًمشوخ:

 ىعؿ.  ظملِ:مدا

 يعنل ... اًمشوخ:

 واهلل أيش شمقق  سمس يَ ؿموخ.  مداظملِ:

 ىعؿ.  اًمشوخ:

وإال ًمنةةَ ىكةةـ ومةةروع ذم اًمريةةَض وًمنةةَ ومةةروع ذم اجةةؼم. مك ٌةةِ اهلجةةرة  مداظملةةِ:

 اإلؾم موِ ًمعلؽ شمًمع قمنهَ. 

 ىعؿ  أؾممع قمنهَ.  اًمشوخ:

َ سمًَمك ةةَب ىعةةؿ  وسمشكةةؾ اهلل شمعةةَمم يعنةةل سمًَمنًةةٌِ ًملك ةةَب يعنةةل اًم زمنةة مداظملةةِ:

 اًمًلشل. 

 ... اًمشوخ:

 سمشكؾ اهلل شمعَمم.  مداظملِ:

 ىرضمق ًمكؿ اًم قوموؼ.  اًمشوخ:

 نملم يَ اهلل.  مداظملِ:

 ذم  ذا اعمجَ   وموف  ء ضمديد ـمٌع مقا؟  اًمشوخ:
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نظمةر يم ةةَب ـمٌعنةَا إصمٌةَت قملةةق اهلل قمةغم ظملقةف  ؾمةةَمِ اًمق ةَص اًمةةذ   مداظملةِ:

 ىم ؾ ذم ـمراسملس. 

 ٌَش؟ اًمذ  ىم لقا ا طم مداظملِ:

 اًمذ  ىم لقا ا طمٌَش ذم ـمراسملس.  مداظملِ:

 مَ اؾممف؟  اًمشوخ:

 إصمٌَت قملق اهلل.  مداظملِ:

 ال.. ال.  اًمشوخ:

 اًمق َص.  أؾمَمِ مداظملِ:

 اًمق َص.  أؾمَمِ اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 ىعؿ.  اًمشوخ:

واان سمشكؾ اهلل شمعَمم ذم اًمطريؼ ًمٌعض اًمك ُ ًملشوخ قمٌد اًمةرمحـ  مداظملِ:

  . ظمقىَ ؾملوؿقمٌد اجًَمؼ و

 اهل زم؟  اًمشوخ:

 ىعؿ. وقمكم ومشهقر طمًـ ًمعلؽ شمعرومف؟  مداظملِ:

 مع اًمشوخ ومقط  ىملوؾ.  ىعؿ ضملس مداظملِ:

 ؾمٌكَن اهلل.  مداظملِ:

ويمةةَن ينمةةومنَ أن دار اهلجةةرة حتمةةؾ اؾمةةؿ اًمشةةوخ ىةةَرص ا ًمٌةةَين قمةةغم  مداظملةةِ:
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 يم ٌهَ. 

 اهلل يٌَر  وموؽ.  اًمشوخ:

 ظمقىَ ؾمعد اًمراؿمد ضمزاا اهلل ظمػم. وًمكنَ ؾمٌقنَ وموهَ أ مداظملِ:

 ...  اًمشوخ:

 ىعؿ.  ن يعنل يم ٌؽ ضمزا  اهلل ظمػم يعنل شمنمأل أىؽ ـمٌع ف.  مداظملِ:

 اهلل يٌَر  وموؽ.  اًمشوخ:

 ىعؿ  ىعؿ  ىًي  اهلل قمز وضمؾ أن يٌَر  ًمنَ ذم قممر .  مداظملِ:

 اهلل حيش ؽ.  اًمشوخ:

 ويعَوموؽ.  مداظملِ:

 اًملهؿ نملم.  مداظملِ:

 عؿ. ى اًمشوخ:

 ؾمَحمنَ يَ ؿمو نَ أزقمجنَيمؿ.  مداظملِ:

 أ    وؾمه   رشوم ؿ يَ أظمل.  اًمشوخ:

أىةةةةَ واهلل طم ةةةةك شمكلمةةةةّ قمنةةةةد اًمشةةةةوخ أىةةةةف ال أىم ةةةةد أىةةةةف أىمَسمةةةةؾ مةةةةع إال  مداظملةةةةِ:

 ًم روأل. 

 ىعؿ.  اًمشوخ:

 أىَ يمنّ صممّ واهلل ىملّ يعنل أريد أن أر  وضمف اًمشوخ ىَرص.  مداظملِ:

 هف يقأ اًمقوَمِ. ىًي  اهلل أن يرينَ وضم اًمشوخ:
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 اًملهؿ نملم.  مداظملِ:

ةٌ ﴿و علنةةةةةةَ مةةةةةةـ اًمةةةةةةذيـ ىمةةةةةةَ  ومةةةةةةوهؿ:  اًمشةةةةةةوخ:  
 ً ةةةةةَة م   ةةةةةةذ  ى  ةةةةةةقٌا ي ق  ضم  َ  *و  ةةةةةة ر   إ مم  ر 

ةٌ  ر 
فم   ...[23-22]القيامة:﴾ىَ 

 اهلل مـ ؾمقَىَ.  كؾمق مداظملِ:

 صكِ وقمَوموِ.  اًمشوخ:

 َ ؿموخ. أىّ يمنّ ىمَقمد ذم ... أرسمع ؾمنقات يمنّ ذم معرض اعمدينِ ي مداظملِ:

 يموػ؟  اًمشوخ:

 اعمعرض اًمذ   ق ذم أأ اًمقر  ذم اعمدينِ ذ ٌّ إًموف.  مداظملِ:

 أىَ؟  اًمشوخ:

 ىعؿ  يمَن اًمشٌَب سملبقين.  مداظملِ:

ذ ةةةةُ  ىعةةةؿ  ىعةةةةؿ. عمةةةةَ يمنةةةّ أىةةةةَ وإيةةةةَ  ذم اعمدينةةةِ عمةةةةَ ذم معةةةةرض  مداظملةةةِ:

 اجلَمعِ اًمذ  صَر ذم اجلَمعِ؟ 

 أ  ىعؿ.  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 واان وموف معَرض قمنديمؿ؟  اًمشوخ:

 سمشكؾ اهلل شمعَمم.  مداظملِ:

 أيـ؟  اًمشوخ:

 يمَن نظمر معرض ذم اًمريَض.  مداظملِ:



 العالمة األلباني والعنل الشياسي ------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

707 

 ذم اًمريَض؟  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 ىعؿ؟  اًمشوخ:

 وموف يم َب يَ ؿمو نَ اؾممف وىمشَت  أقمطو ف ًمألخ قم َأ.  مداظملِ:

ًمعِ قمندمَ وصلنل وىمرأشمف وىمرأت منف أيم ر مـ اًمن ػ و ق حتّ اعمطَ اًمشوخ:

َ  يمَن ضمود القوقِ.   أضمد ىشَـم

 ىعؿ.  مداظملِ:

ًمكـ يمنّ أمتنك ًملمًًمػ أن يكقن وصلف ظمؼم اإلظمةقان اعمًةلملم  نةَ  اًمشوخ:

ذم ا ردن ومةةةةقىمشهؿ دمةةةةَا اًمةةةةدقمقة اًمًةةةةلشوِ وا ةةةةَذ ؿ ىمةةةةرار ذم مقَـمعةةةةِ اًمشةةةةوخ 

ا ًمٌةةةةَين وأشمٌَقمةةةةف ويموةةةةػ أيشةةةةؿ وم ةةةةلقا اصمنةةةةلم مةةةةنهؿ عمجةةةةرد شمةةةةردد ؿ قمةةةةغم دروس 

 وخ. اًمش

 ىعؿ.  مداظملِ:

َ   اًمشوخ: ويموةػ أيشةؿ اشم ةلقا معةف أو سمعٌةَرة أد  يموةػ أيشةؿ أرؾمةلقا إًموةف ؿم  ة

وؾمةةهؿ يريةةدون مةةنه  أن يقطعةةَ قم ىمةة ه  سمًَمشةةوخ ا ًمٌةةَين  ومكةةَن ضمةةقارؿ ًمةةـ ر

يم   ق واىمع اًمدقمقة أن اًمشوخ ا ًمٌَين مَ قمندا طمزسموِ وال قمنةدا دقمةقة إال ًملك ةَب 

ؿ مةع اًمك ةَب واًمًةنِ  ًمكةـ اًمةذ  ىًة شودا مةـ طمكةقرىَ واًمًنِ وأىة ؿ شمةدقمقن أىكة

َ  مةةةـ سمقَةنةةةَ مةةةع اإلظمةةةقان  َ  منةةةف قمنةةةديمؿ  ومةةة  ىةةةر  مَىعةةة جمةةةًَمس اًمشةةةوخ ال ىجةةةد ؿمةةةو 

اعمًةةةلملم وجمًَمًةةة نَ ًملشةةةوخ ا ًمٌةةةَين  ضمَدًمقلةةةَ ـمةةةقي   وأظمةةةػما  ىمةةةًَمقا هلةةة : ال 

 شوخ. يـ والء ًممظمقان ووالء ًملءيً قوؿ ذم ا خ مـ اإلظمقان اعمًلملم وال

وإىةة  الزأ يكةةقن اًمةةقالء ًممظمةةقان اعمًةةلملم ومقةةط  وىكةةـ ىنةةذريمؿ مةةَ أدر  أو 
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اعمةةدة يمَىةةّ ؾمةة ِ أؿمةةهر و ةةذا نظمةةر ًمقةةَء ومةةٌذا اؾمةة مررشمؿ ومةةَان أىةة ؿ جممةةدون قمةةغم 

 طمًُ شمعٌػم ؿ. 

 اهلل أيمؼم.  مداظملِ:

 ومٌذا اؾم مررشمؿ وممش قًملم.  اًمشوخ:

 ًمعلؿ ومَصنعقا مَ ؿم  ؿ. ومقًَمقا: ىكـ ال ىً طوع أن ىشَر  جمًَمس ا مداظملِ:

ل قا  وقمنةةدلَ ظمطةةَب مةةنهؿ ًمةةق ىنمةة  ةةذا اجطةةَب ذم  ةةذا  اًمشةةوخ: ةة ويمةةييشؿ وم   

اًمك َب ًمكةَن طمجةِ دامبةِ قمةغم اإلظمةقان اعمًةلملم وشمع ةٌهؿ لةزرؿ وشمعةَملهؿ 

مةةع اعمًةةلملم ااظمةةريـ قمةةغم ظمةة أل مةةَ ينقلقىةةف قمةةـ طمًةةـ اًمٌنةةَ مةةـ ىمقًمةةف: ى عةةَون 

َ  ومو  اظم لشنَ وموف.  قمغم مَ اشمشقنَ قملوف ويعذر سمعكنَ  سمعك

 يعنل اًمق ِ القوقِ يمَىّ أىف ينٌبل أن ال  لق اًمك َب قمنهَ. 

 ضمزا  اهلل ظمػم يَ ؿموخ.  مداظملِ:

 وإيَ .  اًمشوخ:

و ؾ ذم اجطَب اًمذ  أقمطقا هلؿ وموف ؾمٌُ أىف ىش لكؿ قمـ  َقمِ  مداظملِ:

 اإلظمقان سمًٌُ جمًَمً كؿ ًمشكولِ اًمشوخ ىَرص ا ًمٌَين؟ 

 ىعؿ.  أ  اًمشوخ:

 مك قب ذم  ذا؟  مداظملِ:

 مك قب ىعؿ.  اًمشوخ:

 واجطَب  ذا مـ ضمهِ رؾمموِ قمند ؿ؟  مداظملِ:

أىَ واهلل ال أدر  اان شمشَصوؾ  ذا اًمقكةوِ .... رؾمةموِ وإال ال  واًمةذ   اًمشوخ:
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 أسمق أمحد وضمهَد.  يمَن يؽمدد قملوهؿ اسمـ سملديمؿ اًمذ  يمَن يؽمدد قمكم  

 ىعؿ.  مداظملِ:

 ؟ مَ اؾممف اًمشوخ:

 زت.قم مداظملِ:

 مـ اإلظمقان اعمًلملم قمنديمؿ يمَىقا حييوا.  اًمشوخ:

 ىعؿ  اًمشوخ ذيُ؟  مداظملِ:

 ذيُ.  اًمشوخ:

 ذيُ أىوس ىعؿ.  مداظملِ:

 أيف.  ق مـ اًمٌَرزيـ قمند ؿ.  اًمشوخ:

 يَ ؿموخ ىكـ ىطٌع منف يمكـ ىمراسمِ قمنميـ أًمػ ىً ِ.  مداظملِ:

 اهلل أيمؼم.  اًمشوخ:

ؾ اهلل شمعةةَمم مةةَ أطمةةد ىمةةَأ سم قزيةةع اًمك ةةَب ذم اعمملكةةِ ىعةةؿ. يعنةةل سمشكةة مداظملةةِ:

 إال دار اهلجرة سمشكؾ اهلل  اًمكؾ  قأل مـ اًمك َب. 

 مـ  قأل؟  اًمشوخ:

اًمكةةةةؾ  ةةةةقأل مةةةةـ اًمك ةةةةَب يققًمةةةةقن: إن اًمك ةةةةَب  ةةةةذا  كةةةةـ يبلةةةةؼ  مداظملةةةةِ:

اعمك ٌةةةِ  اًمك ةةةَب يقطةةةع اًمع ىمةةةَت وىكةةةـ ال ىريةةةد ذًمةةةؽ  وًمةةةذًمؽ طم ةةةك عمةةةَ يمنةةةّ 

سمعةةض اعمك ٌةةَت يققًمةةقن زم: ال داقمةةل ًملك ةةَب  ةةذا ؾمةةقأل أقمةةرض اًمك ةةَب قمةةغم 

 يشعؾ اًمش نِ ويي  سممشًدة  ومقلّ: اًمك َب  ذا يي  إمم القَةؼ. 

 ىعؿ.  اًمشوخ:
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ىعةةةةؿ. ىملةةةةّ هلةةةةؿ أن اًمك ةةةةَب ال يةةةةي  إال ًملكقةةةةَةؼ  واان سمشكةةةةؾ اهلل  مداظملةةةةِ:

ن شمعَمم أسمنم  أىف .... يم َب صمَين ىً ِ شمقزقمّ قمنمة نالأل ىًة ِ شمقزقمةّ واا

 ىطٌع منف قمنميـ أًمػ ىً ِ. 

 مَ ؿمَء اهلل.  اًمشوخ:

وـمٌعةةِ صمًَم ةةِ مةةزودة سميؿمةةوَء همةةػم اًمةةذ  ذم اًمك ةةَب سمةةس  يمةةَن اجطةةَب  مداظملةةِ:

اًمةةةذ  ومكةةةول ؽ شمكلمةةةّ قمنةةةف اجطةةةَب  كةةةـ ىك ةةةؾ قملوةةةف وىكةةةعف ذم اًمنًةةة ِ 

 اًم ًَم ِ وموكقن  ذا  ء ـموُ. 

 إذا يمَن...  سم  اى ر  اًمشوخ:

 . ىعؿ إن ؿمَء اهلل مداظملِ:

 وموف قمندا ىً ِ.  اًمشوخ:

ًمةةةق يمةةةَن يعنةةةل ومكةةةول ؽ يعنةةةل أ  شمعلوقةةةَت ذم اًمك ةةةَب  ةةةق اًمةةةذ  ...  مداظملةةةِ:

أظمقىةةَ حممةةد يمَشمةةُ ذم اًمك ةةَب ذم اًم ةةشكِ يمكةةـ رىمةةؿ اصمنةةلم وصم صمةةلم أن ضمَؾمةةؿ 

اعمهلةةؾ اًمشهةةؿ مةةـ اًم قؾمةةؾ أو اًمةةذ  طميةةشمؽ شمكلمةةّ قمةةـ اًم قؾمةةؾ؟ ... اًم قؾمةةؾ 

 يمَن.. 

 أ  ىعؿ.  اًمشوخ:

 عؿ. ى مداظملِ:

 يعنل أن اإلظمقاين اًمكقي ل اًمذ  اؾممف ضمَؾمؿ.  اًمشوخ:

 ضمَؾمؿ ىعؿ.  مداظملِ:

طمةةَو  أىةةف يًةة بؾ يملمةةِ زم ييظمةةذ منهةةَ أىةةف أىةةَ أىمةةق  أىةةف مًةةيًمِ اًم قؾمةةؾ  اًمشةةوخ:
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 اعمٌ دع  ق مـ اعمًَةؾ اًمشرقموِ. 

 ىعؿ.  مداظملِ:

 ومرددىَ و ق أطمًـ اًمرد.  اًمشوخ:

 ةَب يعنةل ومكةول ؽ ىمةرأت اًمك ةَب يمةؿ ىعؿ  إى  سمًَمنًٌِ ًم قوومؽ ًملك مداظملِ:

 صشكِ؟ أو ىمرأت اًمن ػ.. 

 أيم ر مـ اًمن ػ ىمرأت.  اًمشوخ:

 أيم ر مـ ى شف سمًَمنًٌِ ًملمعلقمَت ذم اًمك َب.  مداظملِ:

 أ  ىعؿ.  اًمشوخ:

 وسمًَمنًٌِ ًملك َب يمٌمء قمَأ.  مداظملِ:

 .....يمَن ينٌبل أن يكقن منذ اًمقديؿ.  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 يم َب ىَومع ضمدا .  ومَلقوقِ اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

ووموةةةف سموةةةَن ًملنةةةَس أيم ةةةر اًمنةةةَس رسمةةة  اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم سمعكةةةهؿ قمةةةغم  اًمشةةةوخ:

ا ىمؾ  هلقن  ذا القَةؼ   ىف أيم ةر اًمنةَس أشمٌةَع يمةؾ ىةَقمؼ  يعنةل مةَ ي مًةكقن 

وال يشك قن قمةـ القةَةؼ  وموةف قمٌةَرة  نةَ  ذم ؾمةقريَ يقةق :  ةَت إيةد  وامٌمة 

 ِ ًملنَر؟ ال يًيًمقن. ًمكـ إمم أيـ؟ ًملجن

ومك ةػم مةةـ اإلظمةةقان اعمًةةلملم ظمَصةةِ طموةةن  يبةةرر رةةؿ سمعٌةةَرات سمراىمةةِ يمةة  ومعةةؾ 

قمك أىف اإلظمقان اعمًلملم ؾملشوقن  وسمم ؾ  ذا اًمعٌةَرة ىمةد يبةؽم رةؿ اد ذا ضمَؾمؿ 
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سمعةةةةض اًمًةةةةلشولم  ومومٌمةةةة معهةةةةؿ ًمكةةةةـ اًمعَىمٌةةةةِ شمكةةةةقن أن يةةةة جغم ًمةةةةف القوقةةةةِ وأن 

 ينش ؾ قمنهؿ. 

َ  وضمزاا اهلل ظمػم مـ أًمشف. ومًَمك َب ذم اًمقا  ىمع ؾمد ومراهم

 اهلل حيش ؽ. يعنل اًمك َب إن ؿمَء اهلل اًمك َب ـموُ.  مداظملِ:

 ىعؿ.  الشيخ:

 يننم اًمك َب؟  مداظملِ:

 طم ك ًمق صَر  ء مـ اًمير.  الشيخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

  ُ ىنما.  الشيخ:

 يعنل ًمق..  مداظملِ:

ؾمػ شمبلُ قمغم يمةؾ اجل قمةَت  ن  ذا مـ يم  ن اًمعلؿ واًموقأ مع ا  الشيخ:

إال اعم مكنةلم مةنهؿ ذم اًمعلةةؿ ؾموَؾمةِ مةةدارات اًمقاىمةع وأمةَ اًم ةةدع سمةَلؼ واجلهةةر 

َ  أىةةف ؾمةةو ػم وم نةةِ وي ةةػم يمةةذا  سموةةن  ااظمةةرون ال  سمةةف ىةةَدر ضمةةدا   يمةة  أىةةّ حتةةدصمّ نىشةة

لولم  ش  ةة يشكةةرون  ةةذا اًم شكةةػم ي كلمةةقن ذم اًمًةةلشولم طم ةةك سمعكةةهؿ ينٌةةز ؿ سملقةةُ ؾم 

  سمد  ؾملشولم..

 يققًمقن.. مداخلة:

لِ   ذا اًمديم قر اًمٌقـمل اًمذ  قمندىَ ذم ؾمقريَ.  اًمشوخ: ش   ؾمشلولم  ؾم 

 ىعؿ.  مداظملِ:

 يم ُ  ذا اًمعٌَرة ذم سمعض مًًمشَشمف.  اًمشوخ:
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 ىعؿ.  مداظملِ:

ومةةٌذا يمةةَن  ةةًالء ي ةةدقمقن سمٌةةَـملهؿ ومةةيومم سمنةةَ وأومم أن ى ةةدع سمةةَلؼ  اًمشةةوخ:

 اًمذ  ىديـ اهلل سمف  ىعؿ. 

 سم َع اًمٌقـمل  «اًمًلشوِ»ٌِ ًملك َب يَ ؿموخ سمًَمنً مداظملِ:

 أ  ىعؿ.  اًمشوخ:

 مَذا شمقق  وموف؟  مداظملِ:

 يم َب فء سمطٌوعِ الَ  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

  ق ووع اًمعنقان وموف ضمَذسموِ وًمكـ اعمعنقن ظمطر ضمدا .  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

. وصةػ  ق هممز وعمز ذم اًمًلشولم  ومهذا يمَن ًمف رؾمًَمِ أومر َ ذم .. اًمشوخ:

اًمًلشولم سمييشؿ يعنل يموػ أىمق  شمعرأل عمَ ي ةػم اعمةَء اًمقةذر اًمقؾمةخ إمم م ةَرأل 

 ىًموهَ ىكـ ذم اًمشَأ سمًَمٌ ًموع. 

 ىعؿ  ويًمك ذم مٍم سمًَمٌ ًموع.  مداظملِ:

َ ؟  اًمشوخ:  أيك

 : ىعؿ. مداظملِ

 ضمود   ق يقق : أن  ًالء سمكَضمِ إمم أن يٍمومقا ذم اًمٌ ًموع.  اًمشوخ:

 . اهلل أيمؼم مداظملِ:

 قمـ اًمًلشولم.  اًمشوخ:
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 يقق  ذم اًمك َب وإال..  مداظملِ:

 ذم اًمك َب سملًَىف.  اًمشوخ:

 : ىعؿ. مداظملِ

 اًمشوخ اعمع قمل شمعرومف؟ أو شمعرأل  ء مـ نصمَرا؟  اًمشوخ:

 أؾممع قمنف.  مداظملِ:

 ىعؿ  أىَ عمَ أشمو  زم  و  مرة الٓ إمم سموّ اهلل الراأ زرشمف ذم دارا.  اًمشوخ:

  : ىعؿ.مداظملِ

َ  ورؾمَةؾ ًمف ىَومعِ يملهَ طمق  اًمدقمقة اًمًلشوِ.  اًمشوخ:  يم ٌ

 : ىعؿ. مداظملِ

يمَن منهَ رؾمًَمِ ذم حمَرسمِ اًم قلود قمنقايشَ: ... ذ ُ قمـ سمَزم سمس يمذا  اًمشوخ:

 سم د اًموَسمَن. 

 : ىعؿ. مداظملِ

ومنكـ ذم ؾمقريَ رأينَ مـ اعم لكِ ـمٌَقم هَ ـمٌع ذم اًمرؾمًَمِ  ـمٌع يم   اًمشوخ:

 وِ رظمو ِ. ومهم ف أىّ. يقَ  اًموقأ ؿمعٌ

 : ىعؿ. مداظملِ

  .: نااًمشوخ

يَ ؿمو نَ  ذا اًمك أ مذيمقر قمند  ذم سمعض ا رشـمِ إذا حتةُ أىةف..  مداظملِ:

 أىّ شمَقمُ اًموقأ سمك رة. 

 مَ أدر  واهلل.  اًمشوخ:
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 شمعٌنَ  يم ػما  اًموقأ واهلل.  مداظملِ:

 ....  اًمشوخ:

 يمشَيِ يَ ؿمو نَ.  مداظملِ:

 ىنهل  ذا؟  اًمشوخ:

 ىعؿ.  اظملِ:مد

ىكـ ـمٌعنَا ـمٌعِ ؿمعٌوِ حتّ قمنقان ضمديد  ؾ اعمًةلؿ مكلةػ سمَشمٌةَع  اًمشوخ:

مةةةةذ ُ معةةةةلم  وىنمةةةةت اًمرؾمةةةةًَمِ وىشةةةةع اهلل رةةةةَ وىمَمةةةةّ ىموَمةةةةِ اعمقلةةةةديـ ومةةةةنهؿ 

 اًمٌقـمل. 

 ىعؿ.  مداظملِ:

وميًمػ رؾمًَمِ ذم اًمرد قملوهَ طمق  قمنقايشَ ظمطػم ضمدا   مَ أذيمةر اان ًمعةؾ  اًمشوخ:

 قمنقايشَ. 

 ىعؿ.  مداظملِ:

 أىف أن ال مذ ٌوِ.  اًمشوخ:

 أن ال مذ ٌوِ ىعؿ  ًملٌقـمل ىعؿ.  مداظملِ:

ًملٌةةقـمل. مةةـ  لةةِ مةةَ يم ةةُ اعمًةةكلم أن  ةةذا اًمرؾمةةًَمِ ىًةةٌق َ ًملشةةوخ  اًمشةةوخ:

 اعمع قمل. 

 ىعؿ.  مداظملِ:

ويمةةةةَن مةةةةـ  لةةةةِ مةةةةَ ىمةةةةَ  ذم اعمقدمةةةةِ أن  ةةةةذا اًمرؾمةةةةًَمِ أًمشهةةةةَ اًمشةةةةوخ  اًمشةةةةوخ:

 ل ًملمع قمل. ا ًمٌَين وسمعض أصكَسمف وًموًّ  
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 يقق  ... مداظملِ:

 يعنل يمم َ  ًمل عجُ ذم مَدة اًمرؾمًَمِ وهتقرا ومو  يك ُ.  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 واًمرؾمًَمِ مقضمقدة قمند  وسم ط اًمشوخ اعمع قمل يمهديِ.  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 م ؾ اًمذ  يك ٌقا  نَ.  اًمشوخ:

 م ؾ اعم طقـمَت يعنل.  مداظملِ:

 أ  ىعؿ.  مداظملِ:

وموةةف م ةةؾ  ةةذا اجةةط أىةةف  ديةةِ مًًمةةػ يم ةةَب يمةةذا  ومةةع ذًمةةؽ ادقمةةك أىنةةَ  اًمشةةوخ:

 ىًٌنَ  ذا اًمرؾمًَمِ ًمف...

 ىعؿ.  مداظملِ:

َ   أًمػ ذم اًمرد قملوهَ اًمرؾمًَمِ..  اًمشوخ:  وأظمطي وموهَ ظمطي  ومَطمش

 قمٌد اًمعٌَف ىًي  اهلل اًمشرج قمنف  ىعؿ.  مداظملِ:

 أيف شمقق  اًمك َب مًَمف؟  اًمشوخ:

 ر !! يراضمع يم ةَب ـموةُ ضموةد واًمشةٌَب سمكمةد اهلل سمدقمِ قمَصؿ اعمز مداظملِ:

 يعنل يم ػم ... 

 أ  ىعؿ.  ق رد قمغم رد اًمٌقـمل قمغم رؾمًَمِ اًمشوخ اعمع قمل.  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:
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  ذا مَ أردت سموَىف.  اًمشوخ:

 ضمزا  اهلل ظمػم يَ ؿمو نَ.  مداظملِ:

 المد هلل رب اًمعَعملم.  اًمشوخ:

  ضمزا  اهلل ظمػم يَ ؿمو نَ. مداظملِ:

 يَ اهلل ؾمٌكَىؽ اًملهؿ وسمكمد .  اًمشوخ:

 يَ ؿمو نَ  كـ ... قمند  شمعود مـ أو  وضمديد .....  مداظملِ:

 ... اًمشوخ:

 ال واهلل يَ ؿمو نَ مهمِ.  مداظملِ:

 ال  ال.  اًمشوخ:

 أؾمي  اهلل ًمؽ اًمششَء.  مداظملِ:

 اًملهؿ نملم.  اًمشوخ:

 .(00:  16: 41/   221) اهلدى والنور / 
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 لعىن الطٗاض٘ نمىٛ حٕه ا

 وع ذنس اجلصائس وجاال

ىكةةةةـ ىعةةةةرأل أن اًمعمةةةةؾ اإلؾمةةةة مل ينقًةةةةؿ إمم ىمًةةةةملم لةةةةَ: اًمعمةةةةؾ  مداظملةةةةِ:

سمَإلؾم أ وىكـ والمةد هلل ىعمةؾ سمَإلؾمة أ اًمعٌةَدات وهمػم ةَ  واًمعمةؾ ًممؾمة أ  

 وم  اًمًٌوؾ إمم اًمعمؾ ًممؾم أ؟ 

د ووةةك ف  ةةذا يةةَ أظمةةل أظمةةذت ضمقاسمةةف دون أن شمقضمةةف ؾمةةًاًمف  اًمًةةٌوؾ ىمةة اًمشةةوخ:

َ  ذم اًمٌكْ اًمًةَسمؼ قمةـ  ًمؽ  اان أؾميًمؽ ويٌدو أىؽ ب شم نٌف ًمقرود اجلقاب ومن

 ذا اًمًًا  اًم طمؼ   ةؾ  نةَ  أومةراد مًمنةقن ومهمةقا اًمك ةَب واًمًةنِ وـمٌقق ةَ ذم 

َ ؟ يقضمد  ًالء أأ ال يقضمد؟   أىشًهؿ قمملو

 يقضمد سمعض اًمنَس .. مداظملِ:

 جم معقن؟ يقضمد. ـموُ   ًالء  ؾ  ؿ م شرىمقن أأ اًمشوخ:

 م شرىمقن. مداظملِ:

ومةةٌذا اجلةةقاب طمةةلم   مةةع  ةةًالء اعمًمنةةقن قمةةغم ؿمةةو لم اصمنةةلم  اًمٌمةةء  اًمشةةوخ:

ا و : أيشؿ شمشقهقا قمغم اًمك َب واًمًةنِ  وشمرسمةقا قمةغم ذًمةؽ  واًمٌمةء اًم ةَين أيشةؿ 

اضم معقا قمغم ذًمؽ  و ذا ال وضمقد ًمف  ومًَمعمؾ يٌدأ مةـ  نةَ مةـ  نةَ ىنطلةؼن وهلةذا 

ا  أن زم يملمةةةةِ مًةةةةجلِ مةةةةرارا  وشمكةةةةرارا : ال سمةةةةد مةةةةـ اًم  ةةةةشوِ ىملةةةةّ ًمةةةةألخ  نةةةةَ مشةةةةػم

 واًمؽمسموِ.
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أىّ اان شمقق : يقضمد  وأىَ أؿمةهد معةؽ  وًمكةـ يم ةػم مةـ أوًم ةؽ اًمةذيـ ي نةقن 

أيشؿ قمغم اًمك َب واًمًنِ ًموًقا طمقوقِ قمغم اًمك َب واًمًنِ  و ذا طمقوقِ مةرة مةع 

اعمريض م َب  ا ؾمػ اًمشديد وًمكـ  ُ أن ىعؽمأل رَ يمَعمريض أو يمًَمرضمؾ

سممةةةرض ومةةة  ينٌبةةةل أن ي كةةة ؿ ذم مروةةةف سمةةةؾ  ةةةُ أن يكشةةةػ قمةةةـ مروةةةف  ًمكةةةل 

 ي مكـ مـ معَجل ف.

ومةةةَان اعمج معةةةَت اإلؾمةةة موِ ذم يمةةةؾ اًمةةةٌ د اإلؾمةةة موِ إذا أىةةةّ ى ةةةرت إًموهةةةَ 

ومً جد  نَ  أومةرادا  ىملولةلم ضمةدا   ةؿ وةَقمقا ذم شملةؽ اًمك ةرة اًم ةل وصةشهَ اًمرؾمةق  

 ةَء اًمًةوؾ  اان ىكةـ ذم  ةذا اعمج مةع أقمنةل اعمج مةع قملوف اًمً أ سمييشؿ هم ةَء يمب

ا ردين  يمةةةؿ مةةةذ ُ يقضمةةةد؟ يمةةةؿ ـمريقةةةِ شمةةة ككؿ ذم قمقةةةق  اًمنةةةَس؟ ودقمةةةؽ قمةةةـ 

ا طمزاب اجلديدة اًمطَرةِ  وم  وزن  ًالء ا ومراد ومَ ىًٌ هؿ  وأقمنل رؿ اًمةذيـ 

َ    ذا مع ا ؾمػ ىَدر وقمزي َ  صكوك َ  وـمٌققا شمطٌوق ز ومهمقا اإلؾم أ ومه   صكوك

ضمدا  وًمذًمؽ وميمَمنَ ؿمقط ـمقيؾ وسمعود ضمةدا   ًمكةل يشوةي ا ؾمةٌَب ذم ذا  اًم ك ةؾ 

َ  ذم مكةَن واطمةد  اًمذ  ال سمد منف أن يكقن قمغم اًمك َب واًمًنِ وأن يكةقن اضم  قمة

 يقم ذ يشرح اعمًمنقن سمنٍم اهلل. ىعؿ. 

 اًمكم   معقا ذم حمؾ واطمد ... مداظملِ:

أن يعرأل واىمعف  وأن يٌدأ يم  ىملنَ مَ  ق  كذا؟ وًمذًمؽ اإلىًَن  ُ  اًمشوخ:

ا ﴿ذم نيةةةةِ ؾمةةةةٌقّ:  ؾ  إ ذ  ةةةة ـ  و  ةةةة ؿ  م  يم  ةةةة ؿ  ال ي ي   ك  ةةةة  ً ؿ  أ ىش  و ك  ةةةة ل  ن ةةةةقا قم  ـ  نم  ي
ذ  ةةةة ةةةةَ اًم  َ أ هي   ةةةة ي 

ةةقن   ل  م  ع  نةة  ؿ  شم  ؿ  سم ةة   يم  و ن ٌ ةة  ك  َ وم  ةة وع 
 
ؿ     ك  ع 
ضم  ر  ةة ي   ؿ  إ مم  اهلل   م    ىكةةـ [105]المائالالد :﴾ا    ةةد 

ـ اجل قمةَت اإلؾمة موِ ىمةةد وىمعةقا مةع ا ؾمةةػ ذم االؾمة عجَ  سمةةَ مر ىجةد يم ةػما  مةة

وموكرمةةقن اًمعَىمٌةةِ اًم ةةل ينشةةدويشَ  أىةةَ أقم قةةد أن أ   َقمةةِ وأ  ـمَةشةةِ ذم أ  سملةةد 

مـ اًمٌ د اإلؾم موِ شمعمؾ ذم القؾ اًمًوَف ذم  ذ اًمزمـ ومهق قممؾ همػم ىَضم   
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قَ   ال أىمق   ذا  ن اًمعمةؾ اًمًةوَف ال ينٌبةل سمةؾ  ةق واضمةُ  ًمكةـ  ةذا  أىمؾ مَ ي 

َ  يمةةي  قممةةؾ ؾمةةوَف ذم أ  دوًمةةِ  اًمعمةةؾ اًمًةةوَف ال ينٌبةةل أن يكةةقن قممةة   ؾموَؾمةةو

َ  م موةةةةزا  سميصةةةةقًمف  مةةةةـ اًمةةةةدو  اًمكةةةةَومرة أو اًمشَؾمةةةةقِ  ةةةةُ أن يكةةةةقن قممةةةة   ؾموَؾمةةةةو

 وىمقاقمدا قمـ قممؾ ؾموَف نظمر ذم  َقمَت أظمر  وأطمزاب أظمر .

مًلمِ  وىمد أيشق اعمرطملِ  أن يكقن اًمعمؾ اًمًوَف مـ أمِ مًلمِ أ   َقمِ

و ةةل اًمةةدقمقة إمم اإلؾمةةة أ   ¢ا ومم اًم ةةل ال سمةةد منهةةَ واًم ةةل سمةةدأ رةةَ رؾمةةق  اهلل 

وأو  مَ يٌدأ اعمًةلؿ إىة  يٌةدأ سمًَم قطموةد  اان وًمًةّ أريةد أن أؾمةمل  ًمو ةذيمر يمةؾ 

واطمد مـ الًَيـ اان  َقمِ مةـ اجل قمةَت اإلؾمة موِ اًم ةل شمعمةؾ ًممؾمة أ  

َ مـ ال س اًمٌمء اًمك ػم  وًمكـ  ؾ سمدًوا سم  سمدأ سمف رؾمق  ورسم  يكقن قمند 

إىةةة  سمةةةدأ سمةةة  سمةةةدأ سمةةةف أؾمةةة ومف مةةةـ إظمقاىةةةف ا ىٌوةةةَء  ¢؟ يملنةةةَ يعلةةةؿ أن اًمنٌةةةل ¢اهلل 

واعمرؾمللم يم  أمةرا رب اًمعةَعملم ذم اًمقةرنن اًمكةريؿ ومٌهةدا ؿ اىم ةدا  سمةدأ سمًَمةدقمقة 

سمف قملوف اًم  ة واًمًة أ ذم إمم قمٌَدة اهلل وطمدا ال رشيؽ ًمف  وًمذًمؽ يمَن  َ أمر 

ف  إ ال  ﴿اًمقةةةةةةةةرنن أمةةةةةةةةرا  وضمةةةةةةةةف إمم ؿم  ةةةةةةةةف واعمةةةةةةةةراد سمةةةةةةةةف أم ةةةةةةةةف   ةةةةةةةة ةةةةةةةةف  ال إ ًم  ى  ؿ  أ  ل  َقم  ةةةةةةةة وم 

 .[15]محمد:﴾اهلل  

َ  شمةةيملقا ذم أ   َقمةةِ ؾموَؾمةةوِ  ةةؾ سمةةدأت سمةة  سمةةدأ سمةةف اًمنٌةةل   ¢ومةةَان ىملةةّ نىشةة

ـ يل شةةقن سمةةدقمقة قمةةغم ا ىمةةؾ ال أىمةةق  ا مةةِ يملهةةَ  سمةةدقمقة ا صةةكَب وا شمٌةةَع اًمةةذي

طمقهلةةَ إمم اًم قطموةةد واًم قطموةةد اجةةًَمص   ةةذا مةةع ا ؾمةةػ  ء مشقةةقد  صمةةؿ  ةةذا ال 

يكشةةةل سمًَمنًةةةٌِ إًمونةةةَ اًموةةةقأن  ن اإلؾمةةة أ ضمةةةَء قمةةةغم ؾمةةةنِ اهلل ذم اًم ةةةدرج  أمةةةَ ىكةةةـ 

ر  ﴿اًموقأ ومقد شملقونَ اإلؾم أ يمَم    طمون  ىموؾ ًمف قملوف اًم  ة واًمً أ: 
ي ىةذ  ؿ  وم  * ىم 

ؼم    سم ؽ  وم ك  ر  ر  * و  ط ه ة و َسم ةؽ  وم 
صم  . يعنةل: أو  ىةزو  اًمةقطمل قملوةف ب يكةـ [4-2]المالدثر:﴾و 

 نةةَ   ء اؾمةةمف صةة ة   ء اؾمةةمف صةةوَأ إمم نظمةةر أريمةةَن اإلؾمةة أ اجمًةةِ  ب 
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يكـ إال اًمريمـ ا و  أال و ق اًم قطمود  ومٌف سمدأ قملوف اًم  ة واًمً أ صمؿ سمدأ يدقمقا 

ًموِ أؾمَؾمةوِ  ومةنكـ إذا  اًموةقأ  ةُ أن اًمنَس إمم مةَ أىةز  اهلل قملوةف مةـ أطمكةَأ أصةق

 ىٌدأ سم  سمدأ سمف اًمرؾمق  قملوف اًمً أ ويش ؿ سمٌقوِ اإلؾم أ ويم  ىموؾ:

 ومقدأ ا  ؿ منف ومَ  ؿ. ىم ػم   واًمعمر قمـ حت ولف  اًمعلؿ إن ـملٌ ف يم ػم

َف  ةُ أن ي قدمةف اًمعلةؿ اًم ةكو  ًممؾمة أ ووقمغم  ذا أىَ أىمةق  اًمعمةؾ اًمًة

اًمٌدء ىٌدأ سم  سمدأ سمف اًمرؾمق  قملوف اًمً أ  وأىَ أقملةؿ أن  يمكؾ ال ي جزأ  ومـ طموْ

ا طمزاب اإلؾم موِ اًمًوَؾموِ ظمًَمشّ  د  اًمرؾمق  قملوف اًمً أ مةـ طموةْ مةَ  ةق 

سمدأ سمف ومع   ومـ طموْ مَ  ق أمر سمف ىمقال   وىمةد ضمةَء ذم صةكو  اًمٌ ةَر  وصةكو  

أرؾمةةؾ عمةةَ  ¢مًةةلؿ مةةـ طمةةديْ أىةةس سمةةـ مًَمةةؽ ر  اهلل شمعةةَمم قمةةنهؿ أن اًمنٌةةل 

ًمةوكـ أو  مةَ شمةدقمق ؿ إًموةف ؿمةهَدة أن ال إًمةةف إال اهلل  وأن »معةَذا  إمم اًمةومـ ىمةَ  ًمةف: 

حممةةدا  رؾمةةق  اهلل  ومةةٌن  ةةؿ أـمةةَقمق  ومةةيمر ؿ سمًَم ةة ة  ومةةٌن  ةةؿ أـمةةَقمق  ومةةيمر ؿ 

و كةةذا   كةةذا شم ةةنوػ ا وًمقيةةَت  أرؾمةةؾ اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ معةةَذا    «سمًَمزيمةةَة

ًمةوكـ أو  مةَ شمةدقمق ؿ إًموةف ؿمةهَدة أن ال إًمةف  »: إمم اًمومـ ىمَ  ًمف سملًَن قمةر  مٌةلم

ىكةةةـ اًموةةةقأ معنمةةة اعمًةةةلملم يٌةةةدو ًمك ةةةػميـ منةةةَ أىنةةةَ ًمًةةةنَ سمكَضمةةةِ إمم أن   «إال اهلل

ىةةةدقمقا اعمًةةةلملم إمم ؿمةةةهَدة أن ال إًمةةةف إال اهللن  ىنةةةَ ال ىةةةدقمق يمشةةةَرا  وإىةةة  ىةةةدقمقا 

 ك يشهدوا أن أمرت أن أىمَشمؾ اًمنَس طم»مًلملم  واإلؾم أ  ق يم  ؾممع ؿ إى .. 

وإظمقاىنةةةةةَ اعمًةةةةةلمقن يشةةةةةهدون أن ال إًمةةةةةف إال اهلل  إذا  ىكةةةةةـ ًمًةةةةةنَ    «ال إًمةةةةةف إال اهلل

سمكَضمِ إمم أن ىدقمق اعمًةلملم إمم ؿمةهَدة أن ال إًمةف إال اهلل  أىةَ أىمقًمةف يمةذًمؽ: ًمًةنَ 

سمكَضمةِ إمم أن ىةدقمق ؿ أن يققًمةقا ومةٌيشؿ ىمةةد ىمةًَمقا  وًمكننةَ سمكَضمةِ إمم أن ىةةدقمق ؿ 

مةةَ ىمةةًَمقا  ًمقةةد ىمةةًَمقا يملمةةِ اإلؾمةة أ ال إًمةةف إال اهلل  ومهةةؾ ومهمق ةةَ؟ مةةع إمم أن يشهمةةقا 

ا ؾمةةةةةػ اًمشةةةةةةديد ىقةةةةةةق : ال ب يشهمق ةةةةةةَ  و ةةةةةذا سمكةةةةةةْ ـمقيةةةةةةؾ ي علةةةةةةؼ سمًَم قطموةةةةةةد 
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وأىمًةةةةةةَمف  شمقطموةةةةةةد اًمرسمقسموةةةةةةِ  شمقطموةةةةةةد ا ًمق وةةةةةةِ أو اًمعٌقديةةةةةةِ  وشمقطموةةةةةةد ا ؾمةةةةةة ء 

كوةةػ ىطمةةع واًم ةةشَت  أيم ةةر ا طمةةزاب اإلؾمةة موِ ال شمعةةرأل  ةةذا اًم ش ةةوؾ أسمةةدا   وم

  َ ىكـ أن ىقوؿ دوًمِ اإلؾم أ قمغم أيد  ىَس أوال  ب يشهمقا اإلؾم أ ومهة   صةكوك

َ  ومهؿ يريدون أن ي ةلقا إمم ا  ةراأ ىمشةزة واطمةدة  وال إن يمَىقا ومهمقا ومه   صكوك

وال يًػمون قمغم اًمًنـ اًمكقىوِ واًمنمقموِ  أن ىٌدأ سمةَ  ؿ ومةَ  ؿ يمة  ومعةؾ اًمنٌةل 

 طمون  أرؾملف إمم اًمومـ.  ويم  أمر سمف معَذا  ¢

 ذا مةَ قمنةد  ضمةقاب قمةـ  ةذا اًمًةًا   واًمٌكةْ اًمطقيةؾ  وًمعةؾ  ةذا يكشةل إن 

 ؿمَء اهلل.

يعنةةل: ؿمةةوخ سمةةد  مةةَ اطمنةةَ ىقةةق : اطمنةةَ مةةَ ؿمةةولم قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ   مداظملةةِ:

و ةةذا اًمةةدقمقة اًمةةكم وموهةةَ اًمنةةَس طم ةةك يكقىةةقا جم معةةلم قمةةغم  ةةذا اًمةةدقمقة  وًمكةةـ 

ٌَين اًمعَب  ق اًمكم يعنل: ىمَةؿ سممهمةِ اًمعلةؿ  وًمكةـ يعنل ىر  ؿم ص اًمشوخ ا ًم

 اًمؽمسموِ قمغم  ذا اًمٌمء يعنل ظملنَ ىققهلَ سمٍماطمِ مشققد.

 اهلل هيديؽ   ق اًمشوخ ا ًمٌَين ىٌل اإلؾم أ؟ اًمشوخ:

 ال. مداظملِ:

اًمشةةةوخ ا ًمٌةةةَين سمةةةدا م ةةةَت مةةةـ أم ًَمةةةف طم ةةةك ي قزقمةةةقا اعمًةةة قًموَت يمةةةؾ  اًمشةةةوخ:

 هلل قملوف.واطمد يققأ سمجَىُ  َ ومرض ا

 وإن... مداظملِ:

ال ىٌةةةةةل سمعةةةةةةد رؾمةةةةةق  اهلل  رؾمةةةةةق  اهلل  ةةةةةةع اًمقةةةةةقات يملهةةةةةَ سمم  لةةةةةةػ  اًمشةةةةةوخ:

اظم  َصَهتَ ذم ؿم  ةف قملوةف اًمًة أ  ومة  همراسمةِ أن اهلل اصةطشَا رؾمةقال  ًملعةَعملم 

َ ن وهلةةذا أىةةَ أىمةةق  ًمةةٌعض اجل قمةةَت الزسموةةِ يققًمةةقن زم:  ةةذا قمملةةؽ ضموةةد   وعةة
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ق رذا اًمعمؾ يققأ اإلؾم أ  أىَ أىمق   ق يمذًمؽ  وـموُ ويمذا وإمم نظمرا  وًمكـ م

 ةةق يمةةذًمؽ رةةذا اًمعمةةؾ ومقةةط ال يقةةقأ اإلؾمةة أ  ًمكنةةل أىمةةق : ًمةةـ يقةةقأ اإلؾمةة أ إال 

َ  اًمعمةةؾ اًمًةةوَف ال سمةةد  سمم ةةؾ  ةةذا اًمعمةةؾ وهمةةػما  وًمةةذًمؽ ال شمنًةةقا  ىملةةّ ًمكةةؿ نىشةة

 منف.

أ ـموةةُ:  ةةؾ يقةةقأ سمًَمعمةةؾ اًمًةةوَف واًمعمةةؾ اًمؽمسمةةق  واًمعمةةؾ اًمعلمةةل واًمعلةةق

ؿم ك وؿم ك إمم نظمرا   ؾ يققأ سمذًمؽ ؿم ص واطمد؟  ذا أمر مً كوؾ   ةذا أمةر 

مًةة كوؾ  وميىةةَ أىمةةق  هلةةؿ:  ٌةةقا أن  ةةذا اًمشةةوخ ا ًمٌةةَين ؿمةةوخ يم ةةَب  وموةةف يعنةةل أىمةةؾ 

قمل   مـ ؿموخ يم َب؟ يعلؿ ا ـمشَ  اًم بَر   ؾ مـ قمَىمؾ يقق : إن مَ سمدىَ ؿمةوخ 

 يم َب؟ سمدون ؿموخ يم َب مَ ؾموقضمد اًمديم قر  ص ؟ 

ؾمقا طموَهتؿ ر  قن قمغم سمعض ا ومراد مـ اعمًلملم طموْ يم  مإذا   ًالء اًمذيـ ينق

ًملعلؿ ًموكـ شمنزال  منَ  ق م ؾ قملؿ ؿموخ اًمك َب  مع أين سمشكؾ اهلل قمز وضمؾ أىمق  

 ذا اًمعلؿ اًمذ  منكنل اهلل قمز وضمؾ زم ًمةوس مةـ  ةذا اًمقٌوةؾ سمةؾ  ةق  ةَ ال يمكةـ 

وِ اًمًةنِ وشم ةشوِ اًمعقوةةدة  ةَ دظمةةؾ أن شمقةقأ دقمةقة إؾمةة موِ صةكوكِ إال قمةغم شم ةةش

وموهةةَ  ًمكةةـ مةةـ اًمعٌةةْ ومةةـ ىملةةِ اًمعقةةؾ أن يكلةةػ إىًةةَن واطمةةد ؾمةةقاء يمةةَن  ةةق  ةةذا 

ا ًمٌَين أو همػما أن يققأ سمكؾ اًمقاضمٌَت اعمؽمشمٌِ قمغم اًمطَةشِ اعمن ةقرة   ةذا أمةر 

 مً كوؾ.

َ  سمةةين اًمطَةشةةِ اعمن ةةقرة  ةةُ أن ي جمعةةقا ذم مكةةَن واطمةةد   وًمةةذًمؽ ىملةةّ نىشةة

ً علم يمؾ م   ةص سميظموةف اعم   ةص سمعلةؿ نظمةر  يعنةل:  ةذا يمةد  ةذا سمة  وأن ي

َ  قمغم اجػم.  قمندا  و ذا يمد ا و  سم  قمندا  و كذا ي عَوىقن  وع

أصكَب اًمرؾمق  قملوف اًم ة ة واًمًة أ ًمةد   وةع اًمنةَس ب يكقىةقا ذم ىًةٌِ 

َ  سمف  م    :  ؾ يمَىقا ذم  واطمدة ذم يمؾ أمر  مـ اًميور  أن يكقن اعمًلؿ م  لق
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 اًمعلؿ سمًَمًنِ ؾمقاء؟

 ال. مداظملِ:

 يمي   ريرة؟ -و ق أومكؾ اًم كَسمِ- ؾ أسمق سمكر يمَن ذم اًمًنِ  اًمشوخ:

 ال . مداظملِ:

ًمكةةـ  ةةؾ يمةةَن أسمةةق  ريةةرة ذم طمًةةـ اًم ةةكٌِ وىمةةقة اًم ةةكٌِ ًمرؾمةةق  اهلل  اًمشةةوخ:

واًمكوَؾمِ واًمشطنِ واًمًوَؾمِ م ؾ أ  سمكر؟ ال  وقمغم ذًمؽ ىمؾ سمًَمنًٌِ ًمعمةر وسمقوةِ 

جلشَء وسمقوِ اًمعنمة وسمقوِ اًم كَسمِ  ًمكـ  ذا اعمجمققمِ اًمطوٌِ عمَ شمك لقا قمةغم ا

 أؾمَس واطمد  ق اًمك َب واًمًنِ ىٍم ؿ اهلل قمز وضمؾ قمغم أقمداةهؿ.

َ   ا ًمٌةةَين سمًَمكةةَد أن يةةر   َ  ال شمكةةـ ظموًَموةة ًمةةذًمؽ وميىةةّ سمةةَر  اهلل وموةةؽ يمةةـ واىمعوةة

أوالدا وذويةةف اًمةةذيـ يدىةةدىقن ىشًةةف أوال  رةةذا اًمعلةةؿ اًمةةذ  ىةةذر ًمةةف ىشًةةف  وأن يةةر  

َ  ًملشعُ  ىكـ وضمدىَ مةرسملم ًملشةعُ أو ًمشةعقب يم ةػميـ  طمقًمف  أمَ أن يكقن مرسمو

 ًمكـ يمَن ينق هؿ اًمعلؿ اًم كو .

أىَ أىمق  سمًَمنًٌِ عمنَؾمٌِ وذيمرت  ذا أفمـ ذم سمعض اًمك َسمَت أىف طمًـ اًمٌنَ ًمف 

. و.. إمم ومكؾ قمغم اًمشٌَب اعمٍم  طموْ أىقذ ؿ مـ اًمقهَو  واًمًةون يَت و.

َ  مـ  ذا اًمك أ.  نظمرا  ًمعؾ سمعككؿ يذيمر ؿمو 

 ىعؿ. مداظملِ:

 أىَ يم ٌ ف ذم سمعض مًًمشَ  وًمكـ.. اًمشوخ:

 ... جملِ اعمج مع اًمكقي وِ . مداظملِ:

 ىعؿ؟ اًمشوخ:
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 ذم ًمقَيمؿ مع مندوب جملِ اعمج مع اًمكقي وِ. مداظملِ:

َ   ويمةةةَن  ةةةُ أن ي اًمشةةةوخ: كمةةةؾ  ةةةذا اعمق ةةةقد وًمكةةةـ يمةةةَن طمًةةةـ اًمٌنةةةَ ىَىم ةةة

َ  سمًَمك ةةةَب واًمًةةةنِ  وًمةةةذًمؽ  َ  ب يكةةةـ قمَعمةةة اًمةةةنقص سمبةةةػما مةةةـ أصةةةكَسمف  يمةةةَن ىَىم ةةة

 صدرت منف سمعض ااراء اًم ل  ًَمػ اًمًنِ اًم كوكِ.

م    مقىمشف سمًَمنًٌِ ًمألؾم ء واًم شَت  مقىمشف سمًَمنًٌِ ًمل قؾمؾ سمَاظمريـ  مةش 

ر مقىمةةةةػ رضمةةةةؾ قمةةةةَب مةةةة مكـ ال  قمنةةةةدا أومكةةةةَر قمَمةةةةِ  كةةةةذا و علهةةةةَ مةةةةـ ا مةةةةق

 اج وموِ اًم ل يمكـ أن يٌَح اج أل وموهَ  ىملّ: يمَن اعمشروض أن يكمؾ ىق ف.

 سمبػما. مداظملِ:

سمبةةػما  وىمةةد يمةةَن قمنةةدا  َقمةةِ مةةـ يمٌةةَر اعم قشةةلم  ًمكةةـ دمةةد اإلظمةةقان  اًمشةةوخ:

اعمًةةةلملم وىمةةةد اوةةةطررىَ اان أن ىًةةةموهؿ إمم اًموةةةقأ ًمةةةـ يقضمةةةد  ةةةذا اًمعةةةَب اًمةةةذ  

ِ  وًمةةذًمؽ ومًَمعةةَب اإلؾمةة مل اًمةةذ  يمةةقج يةةقضمههؿ ويةةرسموهؿ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةن

رةةذا اًمك ةةرة اًمكةةَصمرة  ةةُ أن ي  ةةشك مةةنهؿ م ةةَت إن ب أىمةةؾ أًمةةقأل اًمعلةة ء يملهةةؿ 

  معةةقن قمةةغم يملمةةِ ؾمةةقاء  أ  قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ و ةةؿ ال يزاًمةةقن خم لشةةقن  

 خم لشلم طم ك اان.

 اان يعنل م    ىيب اًمٌقـمل اًمذ  شمًمعقن شمقرًون قمـ يم َسمَشمف  ال يزا  إمم

 ةةَد  سمًَمٌَـمةةؾن  ىةةف ىكةةـ ىقةةق :  ةةُ اًمرضمةةقع إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ و ةةُ ىٌةةذ 

اًمع ةةٌوِ اعمذ ٌوةةِ واًم قةةَء  وةةع اًمةةدقمَة مةةَ ىقةةق  اًمعَمةةِ قمةةغم  ةةذا اًمكلمةةِ اًمًةةقاء 

اًمرضمةةةقع إمم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  مةةةَ يكةةةقن وموةةةف داقموةةةِ م ةةةؾ اًمٌةةةقـمل مةةةَ  ةةةق مةةةذ ٌؽ؟ 

ا مة    اًمةكم سمكلةُ أو همةػما  عمةَذا ؿمَومعل  واطمد صمَين: مَ  ق مذ ٌؽ؟ طمنشل   ةذ

وا  إ مم  اهلل   ﴿ ذا اًم كزب؟ عمَذا  ةذا اًم مةذ ُ؟ مةَداأ  د  ر   وم ة
 
ء     
قم   ؿ  ذم  ن ةَز  ٌ ن  شم  وم ة

ر   ةةةة أ  ااظم  و ةةةةق  اًم  ن ةةةةقن  سم ةةةةَهلل   و 
م   ً نةةةة  ؿ  شم   إ ن  يم 

ق   ةةةة ؾم  اًمر    ومةةةةٌذا يمةةةةَن  ةةةةًالء [55]النسالالالالا :﴾و 
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قاقمةد مةـ ىمقاقمةد اًمنمةيعِ اإلؾمة موِ ومكوةػ اًمرًوس سمعد ب ي شققا قمةغم أصةق  وىم

يرضمةةةك أن شمقضمةةةد  نةةةَ  يم لةةةِ م قطمةةةدة قمةةةغم اًمشهةةةؿ اًم ةةةكو  ًملك ةةةَب واًمًةةةنِ  وأن 

   معقا قمغم  ذا ا صق  وشمرسموِ اًمنَس اًمذيـ  ؿ طمقهلؿ.

قمةةغم يمةةؾ طمةةَ   ةةذا سمكةةْ يعنةةل: القوقةةِ ًمةةف ؿمةةعُ يم ةةػمة ويم ةةػمة ضمةةدا   وإىةة  

 ةةُ سمةةين يكةةقن ىمةةَة   قمةةغم اًمعلةةؿ وال  اعمق ةةقد  ةةق اًم ةةذيمػم سمةةين اًمعمةةؾ اًمًةةوَف

 يً طوع أن يققأ سمف ؿم ص منشرد يم   ق اًمقاىمع اان.

 ةةذا ذم اجلزاةةةر مةةةـ ؾمةةٌُ  ةةةذا اًم ةةقرة؟ ؿمةة ص ؿم  ةةةلم  ًمةةوس قمنةةةد ؿ ذا  

اًمعلةةؿ اعمنشةةقد  ًمكةةـ شمك لةةّ اعم يةةلم طمةةقهلؿ  ومةة ذا يمةةَن وراء ذًمةةؽ؟ مةةَ يمةةَن إال 

  ل ؾممع ؿ رَ.اًمير سمًَمدقمقة  وقمغم ذًمؽ ومقس قمغم اًم قرات اًم

 (00:  27: 05/   354) اهلدى والنور / 

 ( 00:  40: 54/   354) اهلدى والنور / 
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 ضؤاه عَ شعٗي مجاعٛ العده  

 ٔاإلحطاُ باملغسب؟

ةمداظملِ:  نَ  سمعض اًمشٌَب وظمَصِ منهؿ مبَرسمةِ يم ةػم ين ًةٌقن إمم  َقمةِ شم   ل م  ً 

د اًمًة أ يَؾمةلم ىشًهَ اًمعد  واإلطمًَن  وزقموؿ  ذا اجل قمِ يًمك قمٌة

 ةةق مقةةوؿ ذم اعمبةةرب وًمةةف أشمٌةةَع يم ةةػم  و ةةذا اًمشةةوخ يةةؽمطمؿ قمةةغم حموةةل 

اًمةةديـ اسمةةـ قمةةر   يقةةق  مةة   : ىمةةَ  ؾمةةود  حموةةل اًمةةديـ اسمةةـ قمةةر  يمةةذا 

ويمةةذا  وإذا مةةَ ىَىمشةّة  ةةًالء اًمشةةٌَب يققًمةةقن مةة     ةةق يقاضمةةف ـمقاهموةّة 

 ويرد قملوهؿ إمم نظمرا  وم  ى وك كؿ هلًالء اًمشٌَب؟

 أ  اًمٌ د  ق مـ اعمبرب؟ذم  اًمشوخ:

 ق مـ اًمرسمَط مـ مدينِ ؾم  ىمريٌِ إمم اًمرسمَط  وإذا مةَ ىَىمشةّ  ةًالء  مداظملِ:

اًمشةةةةٌَب يققًمةةةةقن  ةةةةق يقاضمةةةةف ـمقاهموةةةةّ ويةةةةرد قملةةةةوهؿ  وأشمٌَقمةةةةف يم ةةةةػم مةةةةنهؿ أؾمةةةةَشمذة 

 وـم ب ضمَمعولم.

َ ؟ اًمشوخ:  ويمؿ قممرا شمقريٌ

َ . مداظملِ:  ؾم لم شمقريٌ

 مًِ ومًلم أو ؾم لم. مداظملِ:

قمةغم يمةؾ طمةةَ   ةذا يٌةدو أىةف صةةقذم  ومَطم جَضمةف سميىةف يقاضمةف اًمطقاهموةةّ  شةوخ:اًم
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ًمكنف  ق يمًَمذ  يً جػم سمًَمرمكَء مـ اًمنَر  شمعرومقن  ةذا اعم ةؾ وال سمةد  ومهةق ينٍمة 

اًمطقاهموّن  ن اسمـ قمر   ذا وًمعلكؿ شمشرىمةقن سمةلم اسمةـ قمةر  واسمةـ اًمعةر   ومةَسمـ 

 اًمعر   ق رضمؾ قمَب ومَوؾ ومقوف مشن حمدث.

ر   ةةةذا اًمنكةةةرة أومًةةةد اعم يةةةلم مةةةـ اعمًةةةلملم  أمةةةَ  ةةةًالء اًمطقاهموةةةّ واسمةةةـ قمةةة

يعوش أطمد ؿ مس ؾمنلم.. قمنمة ؾمةنلم.. قمنمةيـ ؾمةنِ.. صمةؿ يةذ ُ  وال يٌقةك ًمةف 

أ  ذيمةةر  وال يٌقةةةك ًمةةةف أ  أصمةةةر إال اًمًةةةٌَب واًمشةةة َةؿ واًملعةةةَن  ومًَمةةةذ  يةةةؽمطمؿ قملوةةةف 

  يقةةةق  مةةةَ ويًةةة د  سمك مةةةف  ةةةق رش مةةةـ  ةةةذا اًمطقاهموةةةّ  صمةةةؿ مةةةَذا يشعةةةؾ  ةةةق طموةةةن

 ىقلّ قمنف أىف حيَرب اًمطقاهموّ  مَذا يقق  ومَذا يشعؾ؟

 يعنل م     يرد قملوهؿ سمًَمنًٌِ ًملكجَب م    ويم ػم... مداظملِ:

 ... سمَؾمؿ اإلؾم أ.مداظملِ:

  ذا يمؾ مًلؿ يشعؾ  ذا  وملوس ًمف مزيِ؟ اًمشوخ:

 ( 00:  04: 14/   574) اهلدى والنور / 
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 تعمٗل حٕه اجلىع بني ضمفٗٛ 

 العكٗدٚ ٔاحلسنٗٛ يف املٍّج 

مداظملةةِ: يةةَ ؿمةةو نَ طمش كةةؿ اهلل  نةةَ  مةةـ اًمةةدقمَة مةةـ يشةةر  سمةةلم اًمعقوةةدة واعمةةنهٓ ذم 

  َ َ  طمريموةة اًم ٌنةةل  وم جةةد قمقودشمةةف ؾمةةلشوِ ومنهجةةف ذم اًمةةدقمقة إمم اهلل إظمقاىوةة

َ  أو  كذا ومهؾ يًعهؿ ذًمؽ؟ َ  أو شمٌلوبو َ  ؾموَؾمو  ؾملٌو

َ  قمقوةةةدة وؾمةةةلق اًمشةةةوخ: َ  سمٌمكَىةةةف أن ي ٌنةةةك مةةةنهٓ اإلظمةةةقان ال أقم قةةةد أن ؾمةةةلشو يم

اعمًةةلملم وأم ةةَهلؿ  ىكةةـ ىعلةةؿ مةةـ طموةةَة  َقمةةِ اإلظمةةقان اعمًةةلملم الزسموةةِ أىةةف 

  َ مٍةة قملةةوهؿ أيم ةةر مةةـ ى ةةػ ىمةةرن مةةـ اًمزمةةَن ب يًةة شودوا ًمةةذوات أىشًةةهؿ ؿمةةو 

َ   ذًمةؽ  ىةف يمة  يقةَ  ومَىمةد اًمٌمةء ال يعطوةف  ومهةؿ  ومك   قمـ أن يشوةدوا همةػم ؿ ؿمةو 

ن مرؿمةةد ؿ طمًةةـ اًمٌنةةَ رمحةةف اهلل  عهةةؿ ويمةة لهؿ قمةةغم ظمةة أل اعمةةنهٓ منةةذ أن يمةةَ

ن  ؿ  ﴿اًمقرنين اًمذ  يقق  م   :   إ ن  يم 
ق   ؾم  اًمر  وا  إ مم  اهلل   و  د  ر   وم 

 
ء     
قم   ؿ  ذم  ن َز  ٌ ن  شم  وم 

ي    ي و  ةة ـ  شم  ةة  ً أ طم  ٌ و  ػم  ةة ؽ  ظم 
ًم ةة ر  ذ  ةة أ  ااظم  و ةةق  اًم  ن ةةقن  سم ةةَهلل   و 

م   ً   ًمقةةد ىمةةَأ ى ةةَأ [55]النسالالا :﴾شم 

اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم قمةةةغم ىمَقمةةةدة أىةةةَ أقمةةةؼم قمنهةةةَ مةةةـ قمنةةةد ىشيسةةة وال يًةةة طوعقن أن 

 ينكرو َ  وًم ـ دمرأ أطمد ؿ قمغم إىكَر َ  ومقاىمعهؿ يكشونَ طمجِ ًمنَ وقملوهؿ..

ىمَقمةةةةدهتؿ  ةةةةل: يم ةةةةؾ اًمنةةةةَس   عهةةةةؿ قمةةةةغم مةةةةَ سموةةةةنهؿ مةةةةـ ظم ومةةةةَت قمقديةةةةِ أو 

 ةةةذا ىمَمةةةّ دقمةةةقهتؿ ـمولةةةِ  ةةةذا ؾمةةةلقيموِ أو ومقهوةةةِ  صمةةةؿ صمقةةةػ  يم ةةةؾ صمةةةؿ صمقةةةػ  قمةةةغم 

اًمًةةةنلم اًمطقيلةةةِ  ًمكةةةـ اًمقاىمةةةع يشةةةهد أال  ء  نةةةَ  ؾمةةةق  اًم ك وةةةؾ  وًمةةةوس  نةةةَ  
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 ء يًةةةمك سمةةةًَم  قوػ  واًمةةةدًموؾ قمةةةغم ذًمةةةؽ أىةةةف ال يقضمةةةد سمةةةلم اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم 

َ  يشهد  قمغم اظم  أل سم د ؿ وأىمًَمومهؿ راسمطِ ومكريِ  راسمطِ اقم قَديِ  ومًَمقاىمع أيك

لمقن ذم مٍمةة  ةةؿ همةةػم اإلظمةةقان اعمًةةلملم ذم ا ردن   ةةؿ رةةذا  ومةةَإلظمقان اعمًةة

همةةةةػم ؿ ذم ؾمةةةةقريَ  سمةةةةؾ  ةةةةؿ ذم ؾمةةةةقريَ   لشةةةةقن قمةةةةـ إظمةةةةقان اجلنةةةةقب وإظمةةةةقان 

اًمش    وأىَ أقمرأل وأىَ ؾمقر  دمشقل يم  شمعلمقن  ويم  يقَ : أ ؾ مكةِ أدر  

سمشعَرَ وصَطمُ اًمدار أدر  سم  وموهَ  وميىَ أقملؿ أن اإلظمقان اعمًلملم ذم دمشةؼ 

ـ طموةْ اًمعٌةَدة َىقا م يصمريـ إمم طمد يمٌػم سمًَمدقمقة اًمًلشوِ  مةـ طموةْ اًمعقوةدة ومةيم

ضمةةدا ن  ن ىشةةَط اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِ يمَىةةّ ذم دمشةةؼ صمةةؿ ذم  واًمًةةٌُ ذم  ةةذا واوةة 

طملُ  ومكةَن ى ةَأ ا ه ذم اإلظمةقان اعمًةلملم ذم دمشةؼ أن يدرؾمةقا ذم سمعكةهَ 

سمةةةِ ذم ذًمةةةؽن  ن اًمًةةةود يم ةةةَب ومقةةةف اًمًةةةنِ ًملًةةةود ؾمةةةَسمؼ إظمةةةقان مًةةةلمقن  وال همرا

ؾمةةَسمؼ  ةةق مةةـ ظمةةقاص أصةةكَب طمًةةـ اًمٌنةةَ رمحةةف اهلل  ويم َسمةةف  ةةذا ىمةةد ىمةةررا طمًةةـ 

اًمٌنَ سمكلمِ مةقضمزة ذم اعمقدمةِ  ومةَعمشروض أن اإلظمةقان اعمًةلملم أن يكةقن  ةذا 

اًمك ةةةَب  ةةةق دؾمةةة قر ؿ ذم اًمشقةةةف  ذم يمةةةؾ سمةةة د اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم  ًمكنةةةؽ شمةةةر  

قمنةد ؿ وطمةدة ومكريةِ صمقَوموةِ  ومهةذا اًمك ةَب اًمعجُ اًمعجةَب  اًمةدا  قمةغم أىةف ًمةوس 

ذم اًمقىمةةةةّ اًمةةةةذ  يةةةةدرس ذم سمعةةةةض اًمنةةةةايَ ذم دمشةةةةؼ حيةةةةَرب ذم اًمشةةةة    مةةةةـ 

فن  ن مًًمشف اإلظمقان اعمًلملم  و ًالء يققًمقن: إن  ذا اًمك َب ال  قز شمدريً

وس اإلظمةةةةقان اعمًةةةةلملم  سمةةةةؾ مةةةةـ طمةةةةقار  طمًةةةةـ اًمٌنةةةةَ  و ةةةةَ   ومًًمشةةةةف مةةةةـ رً

منةةةةةذ أن ىمَمةةةةةّ ىمةةةةةَةم هؿ   ةةةةةؿ ال يزاًمةةةةةقن قمةةةةةغم اًمن ةةةةةَأ  ومةةةةةَإلظمقان اعمًةةةةةلمقن إذا  

اًمعًةةكر : مكَىةةؽ راوح   ةةؿ يًةةمقن أىشًةةهؿ سمةةَلريمولم  وام ةةَزوا رةةذا اًمنًةةٌِ 

سمةةلم يمةةؾ اجل قمةةَت أو ا طمةةزاب ا ظمةةر  طمةةريمولم  أىةةَ أىمةةق  ومعةة   طمةةريمولم  ًمكةةـ 

 قمغم اًمن َأ اًمعًكر  مكَىؽ راوح  شمعرومقن ذم اًمن َأ اًمعًكر .

 ىمػ قمندىَ..مكَىؽ  مداظملِ:
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مكَىةةةؽ ىمةةةػ حيةةةر  رضملوةةةف  ًمكةةةـ ال ي قةةةدأ  مةةةَ ومَةةةةدة  ةةةذا الريمةةةِ ال  اًمشةةةوخ:

ـمَةةةؾ منهةةَ  ومةة  أفمةةـ أن  َقمةةِ مةةـ اًمًةةلشولم ذم أ  سملةةد مةةـ سمةة د اًمةةدىوَ سمٌمكةةَيشؿ 

َ  ىمةَةؿ قمةغم  أن ي ٌنقا منهٓ اإلظمقان اعمًلملمن  ن  ذا اعمةنهٓ يمة  ىملةّ ًمكةؿ نىشة

 ء مـ  ذا اًم  قوػ  واًمقاىمع أيمؼم دًموةؾ قمةغم  أؾمَس اًم ك وؾ  صمؿ اًم  قوػ  صمؿ ال

َ  ي ٌنةقن ى ةَأ اإلظمةقان  ذًمؽ  ومٌذا مَ ىمَمّ ـمَةشِ يمٌػمة أو صبػمة مـ اًمًةلشولم طمقة

لم  ﴿اعمًةةلملم ذم اًمةةدقمقة ومم ةةػم ذًمةةؽ والسمةةد:  ةةة د  طم  ةة ع  ا  سم  ٌ ةةي  ـ  ى  م  ل  ةة  ع  ًم    [88]ص:﴾و 

طمكةَن اًمةدقمقة اًمًةلشوِ أطمد ؿمو لم ال صمًَمْ هل : إمَ أن يرضمعقا رهمؿ أىقومهؿ إمم أ

وذًمؽ ظمػم هلؿ وأسمقك  وإمَ أن يكوعقا  ذا اًمؽماث اًمذ  طم لقا ذم شملةؽ اًمًةنلم 

سمًٌُ اىشبَهلؿ سم طٌوؼ منهٓ اإلظمقان اعمًلملم  و ق اًم جموع واًم ك وؾ ال قمغم 

أؾمةةَس ومكةةر مقطمةةد  ؾمةةوكقن أطمةةد ؿمةةو لم ال صمًَمةةْ هلةة  أسمةةدا   ىكةةـ ىعلةةؿ اًموةةقأ أن 

زمـ اى نمت سمشكؾ اهلل قمز وضمؾ أوال   صمةؿ سمةٌعض اًمةدقمَة اًمدقمقة اًمًلشوِ ذم  ذا اًم

َ  اى شةةَرا  ال يعرومةةف اعمج مةةع اإلؾمةة مل ىمٌةةؾ ىكةةق صملةةْ ىمةةرن مةةـ اًمزمةةَن أو  إًموهةةَ صمَىوةة

ىكةةق ذًمةةؽ  و ةةذا ؿمةةهد سمةةف سمعةةض اًمًةةلشولم اًمةةذيـ ي كلمةةقن اان سمًَمةةدقمقة اًمًةةلشوِ  

قان اعمًةلملم وًمعلهَ شمكقن مدقممةِ سمةَعمنهٓ اإلظمةقاين  وميىةَ أىمةق : إن دقمةقة اإلظمة

قمنةةةدمَ يمَىةةةّ ىمَةمةةةِ قمةةةغم أؾمةةةَس اًم ك وةةةؾ صمةةةؿ ال  ء مةةةـ اًم قَومةةةِ  ويمَىةةةّ دقمةةةقة 

اًمًلشولم ىمَةمِ قمغم اًم  قوػ وًموس قمغم اًم ك وؾ  وًمذًمؽ يمَن اًمنٍم هلذا اًمدقمقة 

َ  رةةةَ طموةةة   طملةةةّ  وىمةةةد فمهةةةر  ةةةذا اان ذم  ةةةذا اًمعٍمةةة  وًمةةةذًمؽ أصةةةٌكّ  مقروىةةة

مكةةةةةَن وقمةةةةةغم يمةةةةةؾ ًمًةةةةةَن  وسمعةةةةةض  اًمةةةةةدقمقة اًمًةةةةةلشوِ أو اعمةةةةةنهٓ اًمًةةةةةلشل ذم يمةةةةةؾ

َ  وظمشوِ  َ  وال شمزا  حتَررَ سمَـمن اجل قمَت اًم ل يمَىّ حتَرب اًمدقمقة اًمًلشوِ قملن

شمريمةةُ اعمقضمةةِ اًمًةةلشوِ اانن  يشةةؿ وضمةةدوا أال ىمٌةةق  ًم لةةؽ الريمةةِ اًمقَةمةةِ قمةةغم 

أؾمَس مكَىؽ راوح ال قملؿ وال ؾملق  وال أ   ء ضمديد ىَومع  وميىَ أقم قد أن أ  

ذا شمريمةّ منهجهةَ اًمًةةَسمؼ م ةيصمرة سميؾمةلقب اإلظمةقان اعمًةلملم  مةةـ  َقمةِ ؾمةلشوِ إ
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طموْ حمَوًمِ شمك وؾ أيمؼم قمدد  كـ طمقهلؿ ومًنِ اهلل قمز وضمؾ ذم ظملقةف ال شم بةػم 

َن  ﴿وال شم ٌةةةةةةةةةد   أقمنةةةةةةةةةل: أن اإلىًةةةةةةةةةَن يمةةةةةةةةة  ىمةةةةةةةةةَ  قمةةةةةةةةةز وضمةةةةةةةةةؾ:  ةةةةةةةةة  ً ى ؼ  اإل 
ل ةةةةةةةةة ظم  و 

َ وش  ع  ةة أن حيقةةؼ ذم   ومهةةق ال يًةة طوع أن يقةةقأ سمكةةؾ  ء  ال يًةة طوع [28]النسالالا :﴾و 

اًمعلةةؿ وذم اًمًوَؾمةةوِ وذم االىم  ةةَد وذم االضمةة  ع  السمةةد مةةـ االظم  ةةَص ذم يمةةؾ 

قملةةؿ  ةةق يع ةةؼم قمةةغم ا ىمةةؾ مةةـ اًمشةةروض اًمكشَةوةةِ  ومةةٌذا مةةَ شمقضمهةةّ  َقمةةِ يمَىةةّ 

شمعمؾ ذم داةرة اًمعلؿ  َ ىكـ ىًموف سمًَم  شوِن شم شوِ  ذا اإلؾم أ  َ  ةق سمةر ء 

وىمرىةةةقا سمةةةذًمؽ شمرسموةةةِ اجل قمةةةَت اًمقلوةةةؾ  منةةةف  واًم ش ةةةوؾ ؾمةةةمع مقا أيم ةةةر مةةةـ مةةةرة 

اًمةةذيـ  ةةؿ طمةةقهلؿ  ومةةٌذا مةةَ وؾمةةعقا داةةةرة اًم ك وةةؾ واًم جموةةع ومًةةوشلّ مةةنهؿ زمةةَأ 

اًم  ةةةةشوِ  وؾمةةةةوشلّ مةةةةنهؿ اجل  ةةةةػم اًمك ةةةةػمة واًمك ةةةةػمة ضمةةةةدا ن  يشةةةةؿ واطمةةةةد اصمنةةةةلم 

مًةةِ قمنمةةة ىشؽموةةهؿ مةةـ يمٌةةَر اًمعلةة ء مةةَ يًةة طوعقن أن يرسمةةقا ا ًمةةقأل اعمًًمشةةِ 

ًم ةةةكو  وقمةةةغم اًمؽمسموةةةِ اًم ةةةكوكِ  إذا : إذا ؿمةةةبلقا أىشًةةةهؿ سمًَم ك وةةةؾ قمةةةغم اًمعلةةةؿ ا

واًم جموةةةةع قمةةةةةغم مةةةةةنهٓ اإلظمةةةةقان اعمًةةةةةلملم  ومًو نةةةةةون اًم  قوةةةةػ قمةةةةةغم مةةةةةنهٓ 

اًمك َب واًمًنِ وقمغم مَ يمَن قملوةف ؾمةلشنَ اًم ةًَم  ر  اهلل قمةنهؿ  هلةذا أىةَ أىمةق : 

كةةـ إال  ةةذا  ال أىكةةر قمةةغم أ   َقمةةِ شمقةةقأ سمشةةرض يمشةةَةل ال أىكةةر  ةةذان  ىةةف ال يم

م    أىَ ال أىكر قمغم مًلؿ ي   ص ذم دارؾمِ اًملبِ اًمعرسموِ  ًمكـ  ق ال يشقف مـ 

َ   ال أىكر قمغم ؿم ص ذم أ  قملؿ نظمر يكقن مةـ ومةروض  ومقف اًمك َب واًمًنِ ؿمو 

اًمكشَيةةةِ إمم نظمةةةرا  ًمكننةةةل أىكةةةر شمشةةةر  ذو   ةةةذا االظم  َصةةةَت وقمةةةدأ شمكةةة لهؿ 

نكةةةةرا  وملةةةةق ومروةةةةنَ أن اإلظمةةةةقان وشمعةةةةَويشؿ سمعكةةةةهؿ مةةةةع سمعةةةةض  ةةةةذا اًمةةةةذ  ىكةةةةـ ى

َ  مةةةـ  ةةةذا اًمشةةةروض اًمكشَةوةةةِ و   ةةةقا وموهةةةَ  ًمكةةةنهؿ ب  اعمًةةةلملم أظمةةةذوا ضمَىٌةةة

يعةةَدوا اًمطَةشةةِ ا ظمةةر  اًم ةةل شم   ةةص ذم همةةػم    ةةهؿ  يمةة  أن  ةةذا اًمطَةشةةِ 

ا ظمر  ال شمعَد  اإلظمقان اعمًلملمن  يشؿ    قا ذم واضمُ نظمر  وإى   ؿ 

َ  أىف ال يمكةـ يم لِ واطمدة يملهؿ يعملقن حت ّ اإلؾم أ اعم شك  وأىَ أقم قد ضمَزم
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أن شمقةةةةةقأ ىمَةمةةةةةِ اًمدوًمةةةةةِ اعمًةةةةةلمِ اًم ةةةةةل يشةةةةةؽم  ذم اعمنةةةةةَداة رةةةةةَ اًمطَةشةةةةةِ اًمًةةةةةلشوِ 

اعمن قرة  اإلظمقان اعمًلمقن  وطمزب اًم كرير همػم اعمن قريـن  يشؿ اًم شَت 

ؾمة موِ اًم ل ضمَءت ذم اًمًنِ همػم منطٌقِ قملوهؿ ال يمكـ أن شمققأ ىمَةمةِ اًمدوًمةِ اإل

إال سم عَون يمؾ  ذا اجل قمَت قمغم أؾمةَس اًمك ةَب واًمًةنِ أو قمةغم مةنهٓ اًمًةلػ 

اًم ةةةًَم   أىةةةَ أىمةةةق : اًمًةةةلشوقن اعم    ةةةقن ذم ومقةةةف اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ قمةةةغم مةةةنهٓ 

اًمًلػ اًم ًَم  وحيةَوًمقن أن حيملةقا أىشًةهؿ قمةغم االىم ةداء سمًَمك ةَب واًمًةنِ ذم 

  َ َ   سمةؾ يمؾ يمٌػمة وصبػم  ال يشرىمقن سملم مَ يمَن ومرو ومَ يمَن ؾمنِ  ومَ يمَن مًة كٌ

يشعلقن مـ يمؾ ذًمؽ مَ  ؿ يً طوعقن  سم  أل ااظمريـ اًمذيـ يقنعةقن سمةين ي ٌعةقا 

َ  مةةةةـ اعمةةةةذا ُ  دون أن يعرومةةةةقا اًم ةةةةقاب  ةةةةَ اظم لةةةةػ وموةةةةف اًمنةةةةَس ومهةةةةًالء  مةةةةذ ٌ

اًمًةةلشوقن إذا فملةةقا ذم  ةةذا اجلَىةةُ ومقةةط  صمةةؿ ب ييظمةةذوا سمَجلقاىةةُ مةةـ اًمشةةروض 

َ  ؾمةو لقن مكَىةؽ راوح  ا ظمر   وًمق سمًَم  عَون مةع اًمطقاةةػ ا ظمةر   ومهةؿ أيكة

وم سمةةد إذا  مةةـ شمعةةَون يمةةؾ اجل قمةةَت يمةةؾ سمَظم  َصةةف  وال ؿمةةؽ أن أ ةةؿ  ء  ةةَ 

ينٌبةةةل اًمقوةةةَأ سمةةةف مةةةـ اإلصةةة ح  ةةةق مةةةَ قملوةةةف اًمًةةةلشوقن ذم قمةةةَب اًمةةةدىوَ يملهةةةَن و ةةةق 

كةةـ ال شم ةةشوِ  ةةذا اإلؾمةة أ  ةةَ دظمةةؾ وموةةف  وشمرسموةةِ اعمًةةلملم قمةةغم  ةةذا ا ؾمةةَس  ى

ىنكةةر اًمقوةةَأ سمةةًَمشراةض اًمكشَةوةةِ  ًمكننةةَ ال ىٌةةًَمغ وموهةةَ يمةة  يٌةةًَمغ ااظمةةرون ذم ذًمةةؽ  

وقمةةةةغم  ةةةةذا ا ؾمةةةةَس إذا شمقطمةةةةدت اجل قمةةةةَت ويمةةةةؾ  َقمةةةةِ ذم اظم  َصةةةةهَ مةةةةع 

َ  اسم ةةداء   َقمةةِ أظمةةر  حتةةّ داةةةرة اًمعمةةؾ ذم طمةةدود اًمك ةةَب واًمًةةنِ يمةة  ىملنةةَ نىشةة

     ﴿سمققًمةةةف شمعةةةَمم: 
قم   ؿ  ذم  ن ةةةَز  ٌ ن  شم  ةةة ق   وم  ةةة ؾم  اًمر  وا  إ مم  اهلل   و  د  ر  ةةة  وم 

 
  أىةةةَ [55]النسالالالا :﴾ء

أقم قد أىف يقم ذ يشرح اعمًمنقن سمنٍم اهلل  أمَ أن ي ؾ يم ػم مـ اإلظمقان اعمًةلملم 

يققًمةةقن: يةةَ أظمةةل  ةةذا اًمةةدقمقة شمشةةر  اًمنةةَس وال دممةةع  ومنقةةق : ؿمنشةةنِ ىعرومهةةَ مةةـ 

مةةةقن سمقاضمةةةُ اًم  ةةةشوِ أظمةةةزأ  واعمشةةةكلِ أيشةةةؿ ال ي عةةةَوىقن مةةةع  ةةةًالء اًمةةةذيـ يقق

وي همةةةقيشؿ سمةةةييشؿ يشرىمةةةقن  ومةةةٌذا شمعَوىةةةّ يمةةةؾ ـمَةشةةةِ مةةةع ا ظمةةةر  يمةةةؾ ذم طمةةةدود 
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اظم  َصةةةف  أقم قةةةد أن  ةةةذا  ةةةق اًمًةةةٌوؾ ذم إىجةةةَح اعمًةةةلملم وإظمةةةراضمهؿ مةةةـ  ةةةذا 

 اًمكعػ اًمذ  وىمعقا وموف  اان يَ أؾم َذ إذا قمند   ء شمشكؾ سمف.

اوح  يعنل: وىمع ذم ىملٌل ن اإلظمقان مكَىؽ رإضمزايمؿ اهلل ظمػم  ىمل ؿ:  مداظملِ:

االدمةةَا اجلديةةد اًمةةةذ  يييمةةؾ اإلظمةةةقان أيمةة    و ةةق يقةةةدمهؿ ذم القوقةةِ  ًمكةةةـ إمم 

 اًمقراء ال إمم ا مَأ  و ق..

 ال مكَىؽ راوح شمعنل.. اًمشوخ:

 ..ال يكقىقا قمغم مكَىؽ راوح  وإى  يقدمهؿ إمم اًمقراء..مداظملِ:

 إمم اًمقراء أ  ىعؿ. اًمشوخ:

و ةةق ادمةةَا اًمةةؽما  اًمةةذ  ًمةةف ذم صةةشقأل اإلظمةةقان منزًمةةِ  إمم اًمةةقراء  مداظملةةِ:

يمٌػمة وؿمنشنِ ويزينقا وينَدوا وموف  وًمف ام داد ؾمقاء ذم دو  أوروسمَ قمند اعمًلملم 

أو ذم أمػميمَ  أو طم ك ذم داظمؾ صشقأل اإلظمقان اًمذ   ق اىشؼ قمنهؿ وظمرج قمـ 

سملةةدة مةةـ شمن ةةومهؿ  ًمكةةـ اان يقضمةةد ؿمةةؼ ذم اًم ن ةةوؿ اًمعةةَعمل ذم اإلظمةةقان ذم يمةةؾ 

 سملداىف أىَس يداومعقن وي كمًقن ويمدطمقن ومكر اًمؽما  ومَ ينَد  سمف اًمؽما .

َ  قمـ دقمقة اًمؽما ؟ اًمشوخ:  ـموُ   كـ أن ىعرأل ؿمو 

أمَ اًمؽما  ومونَد  سمًَمطرح الكَر  ًممؾم أ  يقةق  ينٌبةل أن يطةرح  مداظملِ:

أن شم ةةشك  اإلؾمةة أ قمةةغم وضمهةةف الكةةَر  ال قمةةغم وضمهةةف اًمؽماصمةةل اًمٌةةَزم  وينٌبةةل

اًمققاقمد اعمًلمِ قمنةد اًمعلة ء وقمنةد اًمشقهةَء مةـ م ةؾ مة    أصةق  اًمشقةف  مةـ اًمةذ  

ووةةةع  ةةةذا ا صةةةق ! وب رشوط اًمقوةةةَس ورشوط االضم هةةةَد ورشوط.. ورشوط  

َ  مةةـ قمنمةة  مةةَ اعمةةَىع أن الكةةؿ اًمنمةةقمل اعم  لةةػ وموةةف قمةةغم اًمنةةَس ومو  ةةَرون رأيةة

سمةلم اًمنةَس  ومو  ةَرون ا ىًةُ هلةؿ  نراء أو مس نراء أو أرسمعِ نراء  ذم اجة أل
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وا ىًُ ًملككَرة وا ىًُ ًملرىمل  و ذا اًم شديدات اًم ةل وىمعةّ واًم ةل ينةَد  

 ةةةل ردود اًمشعةةؾ قمنةةةد اًمنةةةَس  ومةة  اى نمةةة اًمعةةر   ومةةةَ اى نمةةة اًم ةةل رةةَ اعمًةةةلمقن  

اًم شنـ ذم اعمقوِ وا زيَء إال سمقضمقد مـ ي ًؽمون اًم ًؽم اًمزاةد وينةَدون سمًَمبطةَء 

اًمذ  وموف ؾمةؽم اًمقضمةف أو.. ومةَ إمم ذًمةؽ  ومهةق يطةرح اإلؾمة أ قمةغم زقممةف ا ؾمقد و

َ  ال ى ر ًملن قص ويمةؾ ىةص قمةغم رأيةف ًمةف م سمًةَشمف وًمةف فمرومةف وًمةف   َ  طمكَري ـمرطم

وًمًنَ مقوديـ رذا اًمشهؿ  ومهذا ؿمنشنِ منل قمغم ومكةرا اًمعةَأ  ًمكةـ ومكةرا اجةَص 

 القوقِ حي َج إمم م َسمعِ...

 دراؾمِ دىموقِ... اًمشوخ:

ودراؾمِ دىموقِ  ًمكـ  ذا مَ يقةقأ ذم ذ نةل مةـ ظمة   ؾمة قمل ًمةٌعض  اظملِ:مد

يمل شمةةف وىمةةراء  ًمةةٌعض مةةَ يم ةةُ  مةةـ م ةةؾ يم َسمةةف قمةةـ اعمةةرأة  ومةةـ م ةةؾ يم َسمةةف قمةةـ 

 اًم شديد ذم أصق  اًمشقف.

 قمشقا  يم َسمف قمـ اعمرأة قمند ؟ اًمشوخ:

 قمند  ىعؿ. مداظملِ:

  كـ ىً عػما؟ اًمشوخ:

 ىعؿ... مداظملِ:

ىكةـ ى هوةي ىنٍمةأل اان  ومةيفمـ اجلةقاب قمةـ  ةذا اًمًةًا  يمةَذم ـموةُ   اًمشوخ:

 .ا  إن ؿمَء اهلل ضمزا  اهلل ظمػم

 اهلل يعطوؽ اًمعَوموِ يَ ؿمو نَ... مداظملِ:

 ( 00:  44:  27/ 609) اهلدى والنور/
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 حٕه اإلخٕاُ ٔالتبمٗغ  

 ِن ِي وَ أِن الطٍٛ

 ؟¢ ؾ اإلظمقان واًم ٌلوغ مـ اًمشر  اًم ل أظمؼم قمنهَ اًمنٌل  مداظملِ:

ال  اإلظمقان اعمًلمقن وموهؿ مـ  وع اًمطقاةػ  ومةوهؿ ؾمةلشوقن  ومةوهؿ  اًمشوخ:

ظملشوةةقن  ومةةوهؿ ؿمةةوعِ  ومةةوهؿ يمةةذا ويمةةذا  ومةة  ي ةة  أن يطلةةؼ قملةةوهؿ صةةشِ واطمةةدة  

َ  ظمةةة أل اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ مةةةـ أومةةةراد ؿ ومهةةةق ًمةةةوس مةةةـ  وإىةةة  ىقةةةق  مةةةـ شمٌنةةةك منهجةةة

واهلل أىَ سمقةق  اًمًةلشولم أن مةَ اًمشرىمِ اًمنَضموِ  سمؾ  ق مـ اًمشرىمِ اهلًَمكِ  أمَ  َقمِ 

 سمقق  قمنهؿ أيشؿ مـ اًمشرىمِ اًمنَضموِ  اًمًلشولم  مَ رأيكؿ؟

 وال ىقق  منهٓ اًمًلػ. مداظملِ:

َ . اًمشوخ:  ـمٌع

 الكؿ قمغم ا ومراد. مداظملِ:

 أطمًنّ. اًمشوخ:

 (  01:  07:  48/ 664) اهلدى والنور/ 
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 اٌطجاً الكٕاٌني وع الػسع

ن . ذا ؾمًا  ىنمشمف ا اًمًَةؾ:  لريمِ اإلؾم موِ ذم اجلريدة ذم قم   

 الريمِ اإلؾم موِ . اًمشوخ:

 يعنل ا ظمقان اعمًلملم ؿموخ . اًمًَةؾ:

 أا . اًمشوخ:

 ذم االى  َسمَت . اًمًَةؾ:

 أيقا . اًمشوخ:

ٌةةةذ  يمةةةؾ مةةةَ ذم ىيقةةةق  وىكةةةـ ىع قةةةد أن مةةةـ أو  واضمٌَشمنةةةَ وألهةةةَ أن  اًمًةةةَةؾ:

ًمقكةةةةَيَ وا ى مةةةةِ اعمعمةةةةق  رةةةةَ ذم وؾمةةةةعنَ مةةةةـ اجلهةةةةد ذم إقمةةةةَدة اًمن ةةةةر ذم يمةةةةؾ ا

َ  يمةةةةَم   مةةةةع رشيع نةةةةَ اإلؾمةةةة موِ اًمبةةةةراء أن شمنًةةةةجؿ  ا ردن طم ةةةةك شمنًةةةةجؿ اىًةةةةجَم

َ  يمَم   مع اًمنميعِ . مَ ىمقًمكؿ ذم  ذا ؟   اىًجَم

َ  إذا ى رىَ إمم اًملشظ ال سمةد مةـ شمشًةػما سممعنةك أوؾمةع  ةَ يةد  قملوةف  اًمشوخ: ـمٌع

َأ اًمقَىقىوةةِ أطمكةةَأ ال شم عةةَرض مةةع اًمنمةةيعِ اًملشةةظ  يعنةةل مةة    إذا يمةةَن ذم ا طمكةة

اإلؾم موِ  اًمعٌَرة طمون ذ مَؿمةوِ   ن  ةذا االىًةجَأ اًمكَمةؾ يكشةل أن اإلؾمة أ مةَ 

طمةةرأ مةةَ طمةةرأ ذا  اًمٌمةةء وموكةةقن اًمقةةَىقن منًةةجؿ مةةع اإلؾمةة أ  وأىةةَ يٌةةدو زم أىةةؽ 

ومهمةةةّ مةةةـ االىًةةةجَأ يعنةةةل مطةةةَسمؼ ًملن ةةةقص اًمنمةةةقموِ اًمشقهوةةةِ اعمٍمةةةح رةةةَ ذم 

َ  ًمكةةةةـ ذم فمنةةةةل  ةةةةذا ًمةةةةوس اإلؾمةةةة  َ   ةةةةذا إن يمةةةةَن مق ةةةةقدا  وملةةةةوس صةةةةكوك أ  ـمٌعةةةة
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ىم ةةةةد ؿ ىم ةةةةد ؿ أال يعةةةةَرض اإلؾمةةةة أ ومةةةةـ  لةةةةِ معَروةةةةِ اإلؾمةةةة أ مةةةةـ  ةةةةذا 

اًمقةةةةقاىلم  ةةةةق أىةةةةف ا صةةةةؾ ذم ا ؿمةةةةوَء اإلسمَطمةةةةِ ومةةةةٌذا يمةةةةَن  نةةةةَ  ىمةةةةَىقن ال  ةةةةًَمػ 

 اًمنميعِ ومَإلؾم أ ال يمنع مـ ا ظمذ سمف واو  اجلقاب ىعؿ .

 (  00:  14: 43/ 272لنور /) اهلدى وا 
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 العىن الطٗاض٘ يف الٗىَ

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطموؿ مداظملِ:

يمةةةةر اًمشةةةةعُ اًمومنةةةةل ذم  ةةةةذا اًم ةةةةروأل قمةةةةغم مةةةةَ يمكةةةةـ شمًةةةةمو ف سمةةةةًَم كقالت 

اجلذريِ ًمن َأ الكؿ  و ل سملد اًمنميعِ اإلؾم موِ ى وجةِ ًملقطمةدة اًم ةل متةّ سمةلم 

 يًةةمك سمًَم عدديةةِ الزسموةةِ أو ؾمةةلط ل ؿمةةطر  اًمةةومـ  ومةةـ صمةةؿ ؾمةة ح الكقمةةِ سمةة 

اًمًوَؾموِ ومَ يًمك سمةًَمرأ  واًمةرأ  ااظمةر و ةق اقمةؽماأل ًمكَومةِ ا طمةزاب اًمنمةقموِ 

وضمقد َ واالقمؽماأل رَ  ا مر اًمذ  يً لزأ وضمقد دؾم قر ي قايمُ مةع اعم بةػمات 

ومعمدت الكقمِ إمم إًمبَء اًمدؾم قر اإلؾم مل اًمًَسمؼ وأوضمدت دؾم قرا  ىمَ  قمنف 

ين وأىةةف أزاح اًمنمةةيعِ قمةةـ  ومن هةةَ ذم اًم نمةةيع وضمعةةؾ ذًمةةؽ إمم ىةةف قملةة إاًمعلةة ء 

جملةةس ا مةةِ أو اًمنةةقاب اًمةةذ  يؽمسمةةع قمةةغم مع ةةؿ مًةةَطم ف رضمةةَ  اًمدوًمةةِ ورًؾمةةَء 

 ا طمزاب اًمشوققموِ واًمعل ىوِ.

واًمًةةةًا : مةةةَ رأ  اًمنمةةةع مةةةـ وضمهةةةِ ى ةةةريمؿ ومةةةومـ يةةةدقمق إمم اجلهةةةَد ًمشةةةرض 

طِ إ َد دؾم قر إؾم مل  ومَ  ةق اًم نميع اإلؾم مل قمغم يمؾ منَطمل الوَة سمقاؾم

رأيكةةؿ ذم منمةةوقموِ ووةةع اًمدؾمةةَشمػم اًم ةةل شمشةةرض قمةةغم اًمنةةَس يمةةيقمغم شمنمةةيع ذم 

 اًمٌ د؟

أوال :  ُ قمكم ىمٌؾ أن أدظمةؾ ذم اإلضمَسمةِ قمةـ اًمًةًا  أن أًمشةّ اًمن ةر  اًمشوخ:

إمم قمةةَدة ذم شمقضمةةف ا ؾمةة لِ يقةةق  اًمًةةَةؾ: مةةَ رأ  اًمنمةةع ذم يمةةذا ويمةةذا؟ ومةةير  أن 

َ ن  ن اًمنمةع اًمةذ  م ةدرا  ةق اهلل شمٌةَر  وشمعةَمم ال يقةَ   ذا اًم عٌػم  ال يلوةؼ رشقمة
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مَ رأيف وموف يمذا؟ يقَ : مَ رأ  اًمشوخ ذم يمذا؟ وإى  إذا يمَن اًمًًا  قم  ذم اًمنمع 

 ومهق مَ طمكؿ اًمنمع؟ 

سمعةةد  ةةذا اًم ٍمةةي  ذم  ةةذا اًمًةةًا  أىمةةق : اًمًةةًا  شمكةةمـ قمةةـ أؾمةة لِ أيم ةةر مةةـ 

يىةةَ أذيمةةر مةةَ ضمةةَء ذم مًةةند اإلمةةَأ أمحةةد وؾمةةنـ ؾمةةًا  واطمةةد  ومةةيو  ذًمةةؽ: اجلهةةَد وم

اإلمةةةَأ اًمةةةدارمل وهمػملةةةَ سمًَمًةةةند اًم ةةةكو  مةةةـ طمةةةديْ أىةةةس سمةةةـ مًَمةةةؽ ر  اهلل 

نمةةةةيملم سمةةةةيمقاًمكؿ وأىشًةةةةكؿ ضمَ ةةةةدوا اعم»: ¢شمعةةةةَمم قمنةةةةف ىمةةةةَ : ىمةةةةَ  رؾمةةةةق  اهلل 

ومَجلهةَد إذا  ًمةف صم صمةِ وضمةقا أو صم صمةةِ أىةقاع  اجلهةَد سمةًَمنشس و ةق اًمةةذ   «وأًمًةن كؿ

رنن اًمكريؿ قملوف ذم قمديد مـ نيَشمف اًمكريؿ ذم اًمقرنن اًمكريؿ   ذا اًمنقع حيض اًمق

َ  ًملقوَأ سمف  و ةذا ًمةف أؾمةٌَب يم ةػمة  مـ اجلهَد يٌدو أن اًمعَب اإلؾم أ يملف ًموس مهو 

 ويم ػمة ضمدا  منهَ:

َ   رسمنةَ قمةز وضمةؾ سمقمدأ وضمقد االؾم عداد اًمنشيس أوال  صمؿ االؾم عداد  ًَمًة ح صمَىوة

َ  يقةةةةةة ةةةةةة ﴿ق : يمةةةةةة  ىعلةةةةةةؿ  وعةةةةةة ـ  ىم 
ةةةةةة ةةةةةة  ط ع   ؿ  م  َ اؾم  ةةةةةة وا هل  ةةةةةةؿ  م  د 

ةةةةةة أ قم  ةةةةةةَط  و  سم  ـ  ر 
ةةةةةة م   و 
ة  ق 

َ  ًَب  نَ ال ؿمؽ ًملمًلملم اًمذيـ هتوأقمدوا هلؿ اجط [60]األنفال:﴾اج  و ؾ   وا إي ىو

َ  مةةع ا ؾمةةػ  َ  ًم نشوةةذ  ةةذا ا مةةر اإلهلةةل  واعمًةةلمقن اًموةةقأ يمةة  ىعلةةؿ  وعةة وىشًةةو

اًمنشيسةةة ومكةةة   قمةةةـ االؾمةةة عداد ذم اًمًةةة ح  اًمشةةةديد اىٍمةةةومقا قمةةةـ  ةةةذا االؾمةةة عداد

قمـ سمعض ا ؾمٌَب  ¢اعمَد  و ذا ًمف أؾمٌَب يم ػمة ويم ػمة ضمدا   وىمد أظمؼم اًمنٌل 

اًمنمقموِ اًم ل يقعةقن ذم خمًَمش هةَ ومة  يًة طوعقن سمعةد ذًمةؽ أن يققمةقا سمةٌقمزاز ديةـ 

إذا شمٌةةةَيع ؿ سمًَمعونةةةِ وأظمةةةذشمؿ أذىةةةَب اًمٌقةةةر وروةةةو ؿ »: ¢اهلل قمةةةز وضمةةةؾ م ةةةؾ ىمقًمةةةف 

ينزقمةةةف قمةةةنكؿ طم ةةةك زرع وشمةةةريم ؿ اجلهةةةَد ذم ؾمةةةٌوؾ اهلل ؾمةةةلط اهلل قملةةةوكؿ ذال  ال سمةةةًَم

اعمًةةلمقن سمًةةٌُ  ةةذا اعم ًَمشةةَت اًم ةةل ضمةةَء ذيمر ةةَ ذم  ةةذا  «شمرضمعةةقا إمم ديةةنكؿ

شم داقمك قملوكؿ »الديْ وذم م ؾ ىمقًمف قملوف اًم  ة واًمً أ ذم الديْ ااظمر: 
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ِ ىكةةـ يقم ةةذ يةةَ رؾمةةق  اهلل؟ ا مةةؿ يمةة  شمةةداقمك ا يملةةِ إمم ىم ةةع هَ ىمةةًَمقا: أومةةـ ىملةة

ىمةةَ : ال   سمةةؾ أىةة ؿ يقم ةةذ يم ةةػم وًمكةةنكؿ هم ةةَء يمب ةةَء اًمًةةوؾ  وًمونةةزقمـ اهلل اًمر ٌةةِ مةةـ 

صدور قمدويمؿ وًموقةذومـ ذم ىملةقسمكؿ اًمةق ـ ىمةًَمقا: ومةَ اًمةق ـ يةَ رؾمةق  اهلل! ىمةَ : 

هلذا اعمًلمقن اًموقأ ال يًة طوعقن أن يققمةقا سمجهةَد  « وِ اعمقتطمُ اًمدىوَ ويمرا

طمل  وسم َصِ أيشؿ حمَرصون مـ يمؾ اجلهةَت سميقمةداء اهلل قمةز وضمةؾ إؾم مل ؾم 

َ   وال ؿمةةةؽ أىةةةؽ شمةةةذيمر معةةةل أن  نةةةَ  ىمَمةةةّ طمريمةةةَت إؾمةةة موِ ذم  داظمةةة   وظمَرضمةةة

  َ سمعةةض اًمةةٌ د اإلؾمةة موِ صمةةؿ ب شم ةةكٌهَ اًمشةةقز واًمنجةةَح واًمًةةٌُ  ةةق مةةَ ذيمرشمةةف نىشةة

َ .مـ أؾمٌَب اًمٌعد قمـ اًمنمع أوال  وإطمَـمِ اًمكشَر رؿ داظم   وظمَرضم  َ  صمَىو

ًيةةد أان وًمةةق يمةةَن اًمقةةَةمقن خمل ةةلم ال وًمةةذًمؽ وميىةةَ ال أًيةةد أن يقةةقأ ضمهةةَد ا

 ةةذا  ن قمَىمٌ ةةف إمم مةةَ ال يروةةَا اعمًةةلمقن ىمَـمٌةةِ  وإىةة  ال سمةةد هلةةؿ مةةـ اجلهةةَديـ 

  وال سمًَملًةةةَنااظمةةةريـ اعمةةةذيمقريـ ذم الةةةديْ اًمًةةةَسمؼ اجلهةةةَد سمَعمةةةَ  واجلهةةةَد 

  وىمةد يمةَد أن ية ؿ ومةرح اعمًةلملم سمنٍمة ا ومبةَىولم يزا  اجلهَد ذم أومبَىًة َن ىمةَة   

قمةةةغم اًمشةةةوققمولم وًمكةةةـ مةةةَ ؿمةةةَء اهلل ذًمةةةؽ ومقةةةد سمةةةدأت اًمشرىمةةةِ واج ومةةةَت الزسموةةةِ 

واًمشكريةةةةِ شمعمةةةةؾ قمملهةةةةَ ذم سمعةةةةض اًمقةةةةَدة ذم شملةةةةؽ اًمةةةةٌ د وم ةةةةيظمر اًمنٍمةةةة اعمنشةةةةقد 

َ  مةـ اًمٌعة َ  شميظمر  واًمًةٌُ  ةق مةَ ذيمرشمةف نىشة د واعم نقن واعمرشمقُ اًمذ  يمَن مرشمقٌ

ؾ اعمًلملم قمغم ومكر واطمةد    ك  قمـ اجلهَد اًمنشيس صمؿ قمـ اًمؽمسموِ اإلؾم موِ اًم ل شم  

واجلنق   ومنهٓ واطمد ومذ ُ واطمد  وأىَ مع ضمهكم سمًَمقاىمع ذم اًمومـ اًمش زم

ىمريشةةةَ مةةةـ يةةةقأ اىقًةةةؿ اًمةةةومـ إمم ىمًةةةملم  ومةةة  سمةةةد أن  تًمكةةةـ طمًةةةٌل أن اًمشرىمةةةِ ذر

عُ اًمةو ين إىملومةلم سمعةد أن يمةَن إىملةو   اًمًوَؾمِ ا ضمنٌوِ اًمكَومرة اًم ةل ضمعلةّ اًمشة

لم أىشًةهؿ صمةؿ ال ينة ٓ وةػم اجلهةَد اإلؾمة مل ومًةوقع اًمق ةؾ سمةلم اًمو ىصمواطمدا  إذا مَ أ

 ؿ اًمكشَر مـ اًمداظمؾ واجَرج.ك  مـ وراء ذًمؽ إال حت   
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وًمذًمؽ وميىَ أر  أن ينكٍم اجلهَد سمَعمَ  وسمًَملًَن  وأدىدن منذ ىكةق قمنمةيـ 

زة واعمجد ًملمًلملم ال يققأ إال قمغم ريموزشملم اصمن ةلم إطمةدالَ ؾمنِ أو أيم ر سمين اًمع

شم شوِ اإلؾم أ  َ دظمؾ وموف  َ  ق سمريي منف سمراءة اًمذةُ مـ دأ اسمـ يعقةقب يمة  

يقَ  ؾمقاء مَ يمَن اًمدظموؾ ذم اًمعقودة ذم اًم قطمود سم َصِ أو اًمعقودة سمعَمِ أو يمةَن 

َ   اًمةةدظموؾ ذم اًمعٌةةَدات أو ا ظمةة   واًمًةةلق  يمةةؾ  ةةذا و ةةذ ا ينٌبةةل شم ةةشو ف قملموةة

و ةةذا مةةع ا ؾمةةػ ىمةةؾ مةةـ يةةنهض سمةةف ذم خم لةةػ اًمةةٌ د اإلؾمةة موِ  وىكةةـ ىعلةةؿ أن 

 نَ  صوكَت يم ػمة وأطمةزاب قمديةدة يملهةَ شمنشةد إىمَمةِ اًمدوًمةِ اعمًةلمِ وًمكنهةَ ال 

شم  ذ اًمًٌُ ا ؾمَف اًمذ  إذا مةَ اقم مةد قملوةف طمقةؼ اهلل هلةؿ سمبوة هؿ أال و ةق  ةذا 

 ن اإلؾمةة أ اًمةةذ  أىقةةذ اًمعةةرب مةةـ ضمةةَ لو هؿ ووةة هلؿ  اًمةةذ  ىًةةموف سمًَم  ةةشوِن

وذهلؿ إمم اهلد  وإمم اًمنةقر واًمعةز ينٌبةل أن يكةقن  ةق ىشًةف يعوةد اعمًةلملم إمم 

قمةةةز ؿ اعمنشةةةقد واًمةةةذ  وةةةَع قمةةةنهؿ منةةةذ ىمةةةرون ـمقيلةةةِ  ومهةةةذا اإلؾمةةة أ ينٌبةةةل أن 

ي ةةشك مةةـ يمةةؾ مةةَ دظمةةؾ وموةةف  ةةَ ًمةةوس منةةف وأن يرسمةةك اعمًةةلمقن قمةةغم  ةةذا اإلؾمةة أ 

ويقم ةةذ شم هةةر شمٌَؿمةةػم قمةةقدة اًمعةةز ًملمًةةلملم وأن ي كقةةؼ هلةةؿ اًم مكةةلم ذم ا رض 

يمة  ضمةَء ذم الةديْ  ¢اًمذ  سمنم سمةف اعمًةلمقن ذم يم ةَب ررةؿ وذم ؾمةنِ ىٌةوهؿ 

سمنمةةة  ةةةذا ا مةةةِ سمًَمرومعةةةِ واًمًةةةنَء واعمجةةةد واًم مكةةةلم ذم ا رض ومةةةـ »اًم ةةةكو : 

  .«قممؾ منهؿ قمم   ًملدىوَ وملوس ًمف ذم ااظمرة مـ ى وُ 

 ومٌذا  ىمٌؾ يمؾ  ء  ُ اإلظم ص ًمديـ اهلل قمز وضمؾ.

وصمةةةةةةةَين  ء إقمةةةةةةةَدة اإلؾمةةةةةةة أ ذم أذ ةةةةةةةَن اعمًةةةةةةةلملم إمم ذا  اإلؾمةةةةةةة أ ا و  

اًم ةةَذم وأن يرسمةةك اعمًةةلمقن قمةةغم  ةةذا اإلؾمةة أ اًم ةةَذم و ةةذا مةةع ا ؾمةةػ اًموةةقأ 

 همػم مقضمقد وال ذم إىملوؿ مـ ا ىمًَموؿ اإلؾم موِ اًمك ػمة.

َ  ال أر  اجلهةةَد سمةةؾ أطمةةذر أطمةةذر مةةـ اجلهةةَد  ن وهلةةذا ال أىمةةق  يمةة  ىملةةّ  نىشةة
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اًمقؾمَةؾ اًمنشًوِ واعمَديِ ال شمًَقمد اعمًلملم قمغم اًمقوةَأ سمةي  ضمهةَد ذم أ  مكةَن 

يمَنن وهلذا ىيظمذ ىكـ قمؼمة مـ اًم ةَريخ اإلؾمة مل ا و   ًمقةد فمةؾ اعمًةلمقن ذم 

مكةةةةِ صم صمةةةةِ قمنمةةةة ؾمةةةةنِ و ةةةةؿ مكةةةةطهدون  و ةةةةؿ م لقمةةةةقن حيةةةةَرسمقن  واًم ةةةةَريخ 

ؾمةة مل واوةة  ذم  ةةذا اًمًةةٌوؾ طم ةةك أذن اهلل هلةةؿ سمةةَهلجرة  اهلجةةرة ا ومم إمم اإل

الٌشِ واهلجرة ا ظمػمة إمم اعمدينةِ اعمنةقرة   ةذا ؿمةطر أو ضمةقاب قمةـ ؿمةطر  ةَ 

 ضمَء ذم اًمًًا .

أمةةةةَ ا ةةةةَذ اًمقةةةةقاىلم شمشةةةةرض قمةةةةغم اًمشةةةةعُ وذم  ةةةةذا اًمقةةةةقاىلم اعمقاومقةةةةِ قمةةةةغم 

أيشةةؿ أقملنةةقا  ؿلِ ومهةةذا سمةة  ؿمةةؽ يعلةةالزسموةةَت طم ةةك ًمةةق يمَىةةّ طمزسموةةَت يمةةَومرة مكةةل

سمةةةةييشؿ يريةةةةدون أن ال ي كةةةةَيممقا إمم اهلل وإىةةةة  أن ي كةةةةَيممقا إمم اًمطةةةةَهمقت  ىكةةةةـ 

ىنكةةر حتةةزب اعمًةةلملم ذم داةةةرة اإلؾمةة أ  ومةةين يكةةقن طمةةزب إؾمةة مل يًةةمك يمةةذا 

َ  يعملةةةقن ذم داةةةةرة  وطمةةةزب إؾمةةة مل يًةةةمك يمةةةذا  ومهةةةذا اًم كةةةزب مةةةع أيشةةةؿ  وعةةة

 أ ومَهلل أقملؿ سم  ذم ىشقؾمهؿ  مع ذًمةؽ ىكةـ ال ىةر  أىةف اإلؾم أ وذم صًَم  اإلؾم

 ةةةقز ًمدوًمةةةِ مًةةةلمِ أن شمًةةةم  عم ةةةؾ  ةةةذا اًم ك ةةةؾ و ةةةذا اًم كةةةزب وًمةةةق ذم داةةةةرة 

اإلؾمةة أن  ن  ةةذا ًمةةوس مةةـ صةةنوع اعمًةةلملم سمةةؾ  ةةق مةةـ قمةةَدة اًمكةةَومريـن وًمةةذًمؽ 

ال﴿ىمةةةَ  رب اًمعةةةَعملم ذم اًمقةةةرنن اًمكةةةريؿ:  لم  و 
يم  ةةة ـ  اعم  نم  

ةةة ةةةقا م  قى  ـ    شم ك  ي
ذ  ةةة ـ  اًم 
ةةة * م 

ؾ  طم   َ يم  و ع 
َى قا ؿم  يم  ؿ  و  ين ه 

قا د  ىم  ر  قن  وم  طم  ر  هي  ؿ  وم  د  ب  سم    ًم   .[32-31]الروم:﴾ز 

ومعلقأ أن ذم اًم ةكوكِ إظمٌةَرا قملوةف اًم ة ة واًمًة أ سمةين اًموهةقد شمشرىمةّ إمم 

إطمةد  وؾمةةٌعلم ومرىمةِ  وشمشرىمةةّ اًمن ةةَر  إمم اصمن ةلم وؾمةةٌعلم ومرىمةِ وؾمةة شؽم  أم ةةل 

وؾمٌعلم ومرىمِ يملهَ ذم اًمنَر إال واطمدة ىمًَمقا: مـ  ل يَ رؾمق  اهلل؟ ىمَ :  إمم صم ث

 . ل اجل قمِ

  «مةةَ أىةةَ قملوةةف وأصةةكَ »وذم الةةديْ ااظمةةر: يش ةةؾ ًمش ةةِ اجل قمةةِ سمققًمةةف: 
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َ  واطمةةدا   ةةق  ¢ومًَمرؾمةةق   وأصةةكَسمف اًمكةةراأ مةةَ يمةةَىقا يشةةكلقن أو يًًمشةةقن إال طمزسمةة

ز  ﴿طمةةةزب اهلل 
ةةة ةةة أ ال إ ن  طم  قن  ب  اهلل      ةةة ك 

ل    ومةةةٌذا يمنةةةَ ىكةةةـ ىنكةةةر [22]المجادلالالالة:﴾ؿ  اعم  ش 

حتزسمَت إؾم موِ ذم اًمٌلد اإلؾم مل اًمقاطمد ومٌَ ومم وا طمةر  أن ىنكةر اًمًة ح 

 طمةةزاب ملكةةدة ال شمةةًمـ سمنمةةةيعِ اهلل ومعنةةك  ةةذا أن م ةةؾ  ةةةذا اًمن ةةَأ يعلةةـ قمةةةدأ 

َ اًمروةةةةَ سمككةةةةؿ اإلؾمةةةة أ  وًمكةةةةـ  ةةةةؾ ىعةةةةًَمٓ ذًمةةةةؽ سمَجلهةةةةَد وسمًَمق ةةةةَ  وىكةةةةـ ًمًةةةةن

َ ن  يشةَ ؾمةَسمقِ  وايشةَ وإن يمنةَ ىقةق   مً عديـ ًمذًمؽ؟ ال ىًيد  ذا اًم قرات إـم ىم

 اج  و ةةةؾ  ﴿يمةةة  ىمةةةَ  رب اًمعةةةَعملم: 
ةةةَط  سم  ـ  ر 
ةةة م   و 
ة  ق  ةةة ـ  ىم 
ةةة ةةة  ط ع   ؿ  م  َ اؾم  ةةة وا هل  ةةةؿ  م  د 

ةةة أ قم  و 

ٌ قن  سم ف  
ر    ؿ   شم  يم  و  د  قم  و  اهلل   و  د  وًمعلف مَ ومَشمنل    ذا ضمقا  قم  ؾميًمّ  [60]األنفال:﴾قم 

  ء؟ 

 إن ؿمَء اهلل. مداظملِ:

 .(00:  00: 42/   353نور / ) اهلدى وال
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 االٌطىاً لمحصب االغرتان٘

اًمًةةًا : يةةَ ؿمةةوخ سمًَمنًةةٌِ ًملكةةزب االؿمةةؽمايمل إذا ؾمةةجؾ وموةةف أطمةةد اعمةةقاـمنلم أو 

مـ اًمنَس اعمًلملم حتّ دواومع قمدة يعنل الَضمِ أو اهلروب مةـ واىمةع معةلم أو 

 ؿ مـ ؾمجؾ أوال  يعنل: ىمَصدا  االىك أ إمم الزب االؿمؽمايمل؟يمذا  وم  طمك

ةة ذ  اجلةةقاب: أىةةَ أ   َ  قمنةةد الةةًَيـ أو قمنةةد سمعكةةهؿ قمةةغم يم  ر سمةة  ىمةةد يكةةقن معلقمةة

ا ىمةةؾ سمةةين اًمكشةةر ينقًةةؿ إمم ىمًةةملم يمشةةر قممةةكم ويمشةةر اقم قةةَد    ةةذا اًمةةن ؿ اًم ةةل 

د اًمعةرا   صمةؿ أصةَرَ  ًَمػ اإلؾم أ ومنهَ م    اًمشوققموِ اًمكَرسمِ أـمنَرَ ذم سمة 

َ  إمم طمةةزب مةةـ  ةةذا ا طمةةزاب اًمكةةَومرة  مةةَ أصةةَرَ سمًةةٌُ طمكَمهةةَ  مةةـ يمةةَن من موةة

َ   ىكةةـ  َ  أو أن يكةةقن يمشةةرا يمشةةرا  اقم قَديةة ومةةيمرا يةةدور سمةةلم أن يكةةقن يمشةةرا يمشةةرا  قمملوةة

َ  طمةزب اًمٌعةْ  ةق اعمة ككؿ  وىعلةؿ  يم  شمعلمقن قمشنَ ذم ؾمقريَ وذم ؾمقريَ أيك

ىكةةقوا حتةةّ طمةةزب اًمٌعةةْ وىكةةـ ال ىشةةؽ ذم أن  ةةذا  نةةَ  سمعةةض اًمشةةٌَب  ةةؿ ا

الةةةزب يمبةةةػما مةةةـ ا طمةةةزاب طمةةةزب يمةةةَومر  ال ومةةةر  سمةةةلم طمةةةزب ؿمةةةوققمل اؿمةةةؽمايمل 

ديمقراـمل يملهَ أؾم ء شمد  قمغم مًمك واطمد أال و ق اًمكشر  وًمكةـ اًمةذ  ين مةل 

إمم  ذا ا طمزاب مـ اعمًةلملم قمةغم ا ىمةؾ فمةَ را   يٌةدو ًمنةَ أىةف مًةلؿ أىةف ي ةكم 

أ ومةةنكـ ىقةةق :  ةةذا قمملةةف ال ؿمةةؽ قممةةؾ يمشةةر   ةةذا يعنةةل أىمةةؾ أمةةرا أن مةة    وي ةةق

َ  وأؾمق َ   واًمشةر  واوة  مةـ ًيكقن يمشرا يمشرا  قمملو ا أن يكةقن يمشةرا يمشةرا  اقم قَدية

اًمذ  ذا  االؿمةؽمايمل اًمةذ  أىةّ شمًةي  قمنةف إن يمةَن   االؾمملم قممؾ واقم قَد  ومذا 

ةة طموةةن  اىكةةؿ إمم ذا  الةةزب وقم   ومهةةق يمةةَومر مرشمةةد قمةةـ  ؾ معةةف إن يمةةَن قمةةـ اقم قةةَدم 
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دينةةف وإن يمةةَن قمةةـ طمَضمةةِ وقمةةقز وومقةةر وًمةةوس قمةةـ قمقوةةدة ومكشةةرا يمشةةر قممةةكم وًمةةوس 

َ    ةةةذا اًمقَقمةةةدة  ةةةل اًم ةةةل  ةةةُ شمطٌوقهةةةَ قمةةةغم يمةةةؾ اعمًةةةلملم اًمةةةذيـ  يمشةةةرا  اقم قَديةةة

يعوشةةةقن حتةةةّ خم لةةةػ اًمةةةن ؿ اًم ةةةل حتكةةةؿ سم د ةةةؿ سمبةةةػم طمكةةةؿ اإلؾمةةة أ  ًمعةةةكم 

 أضمٌ ؽ.

 ضمزا  اهلل ظمػم.

 وإيَ . اًمشوخ:

 ...... ظملِ:مدا

 .(00: 38: 37/   353) اهلدى والنور / 
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 حهي االٌتدابات

رشوع ا خ ومةةةةةةو  يٌةةةةةةدو أىةةةةةةف يعنةةةةةةل. مةةةةةةَ طمكةةةةةةؿ اًمشةةةةةةقر  ذم اى  ةةةةةةَب  اًمشةةةةةةوخ:

 كقا أىشًهؿ عمجلس ا مِ اًمذ  يًمك سمًَمؼمعمَن؟ؿم  اإلؾم مولم اًمذيـ ر  

ىًةةَن ال يًةةي  قمةةَدة إال قمةةـ مةةَ أىةةَ وإن يمنةةّ أالطمةةظ أن م ةةؾ  ةةذا اًمًةةًا .. واإل

هيمةةف مةةـ أمةةر دينةةف  ومونٌبةةل أن يكةةقن  ةةذا اًمًةةًا  ىمٌةةؾ  ةةذا اًمقىمةةّ  أمةةَ اان ومقةةد 

ىميضةة ا مةةةر اًمةةةذ  وموةةةف شمًةةة ش وَن  ًمكةةةـ ال سمةةيس مةةةـ أضمةةةؾ اعمعرومةةةِ واًمعلةةةؿ  ومةةةنكـ 

مةةرارا  وشمكةةرارا  قمةةـ م ةةؾ  ةةذا اًمًةةًا   ىمٌةةؾ أن شمن هةةل اًمقكةةوِ قمةةغم مةةَ اى هةةّ ؾمةة لنَ 

ؾمةةي  قمةةغم أ  يم ةةػم مةةـ ا ومةةراد اإلؾمةة مولم ومكةةَن ضمةةقا  طموةةن  يمنةةّ إًموةةف مةةـ ىجةةَح 

 اًمنكق اًم َزم  و ق ينش ؾ إمم ؿمعٌ لم:

 ؿمعٌِ شم علؼ سمَعمرؿمكلم أىشًهؿ  واًمشعٌِ ا ظمر  شم علؼ سمًَمذيـ ؾمون  ٌقيشؿ.

أمَ مَ ي علؼ سمًَمطَةشِ ا ومم: ومكَن رأيل وال يزا  أىنةَ ال ىن ة  مًةل    شةك 

َ  ذم اعمجلةس  مةَ قمغم ىشًف ىمٌؾ أن  ش ك قمغم همػما  أن يرؿم  ىشًةف ًموكةقن ىَةٌة

داأ أىةةةف يع قةةةد أن  ةةةذا اعمجلةةةس ىمةةةَةؿ قمةةةغم همةةةػم اإلؾمةةة أ  قمةةةغم اًمقةةةقاىلم واًمةةةن ؿ 

ا ورسموِ  وسم َصةِ أىنةَ ىًةمع مةـ اًمنةَس أن مةـ اًمن ةَأ أن يمةؾ مةـ ىجة  قمكةقا  ذم 

َ  همةػم رشقمةل   ةذا أىمةؾ مةَ يقةَ  وموة فن ومةٌذا  ومشَحتةِ اًمؼمعمَن  أىف ال سمد أن حيلػ يمون

قممةةؾ  ةةذا اًمنةةَضم   ةةق خمًَمشةةِ اًمنمةةع  و ةةذا ال شمٌنمةة سم ةةػم  ومةةنكـ ىعلةةؿ أن اًمةةذيـ 

يرؿمةةكقن أىشًةةهؿ إىةة  ي نةةقن أيشةةؿ ؾموًةة طوعقن شمطةةقير  ء مةةـ اًمن ةةَأ الةةَيمؿ 

َ  أو دؾم قرا   وذم اقم قَد  دمَرب اًمؼمعمَىولم ذم يمؾ اًمعَب  ؾمقاء  مَ يمَن منف ىمَىقى
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َ  ذم شمؼميةر ؿ  ةذان ًموطرطمةقا أىشًةهؿ أقمكةَء اإلؾم مل ب ينج  اعمًةلم قن إـم ىمة

ذم اعمجةةًَمس اًمؼمعمَىوةةِ  سمةةؾ ىمةةد يكةةقن ا مةةر يعةةقد قملةةوهؿ سميةةر نظمةةر همةةػم اًميةةر 

َ  مةةـ أن اللةةػ ًمةةوس ًمونٍمةة اًمك ةةَب واًمًةةنِ وإىةة  ًمونٍمةة  ا و  اًمةةذ  ذيمرىةةَا أىشةة

َ  سمةةةين  ةةةذا الكةةةؿ وموةةةف أؿمةةةوَء خمًَمشةةةِ ًملنمةةة يعِ  الكةةةؿ اًمقةةةَةؿ  و ةةةؿ يعلمةةةقن يقونةةة

ةةة ر  نةةةّ هلةةةؿ أن ي  ي  و ةةةذا ا ؿمةةةوَء  ةةةل اًم ةةةل محلةةة هؿ أو ز   كقا أىشًةةةهؿ أقمكةةةَء  ذم ؿم 

اًمؼمعمَن  أىَ أظمشك أن يكقن وراء  ذا اجطقة اًم ل ظمطق َ  و ل اللةػ سم ييوةد 

ض  ذا اعمن  ُ ىشًف ر  ع  مَ ال  قز شمييودا  أن يكقن مـ سمعد َ ظمطقات أظمر  ي  

وِ أظمةةةر  وأظمةةةر   وطمون ةةةذ يمنةةةّ اؾم كيةةة عم ًَمشةةةِ رشيعةةةِ اهلل قمةةةز وضمةةةؾ ذم ىمكةةة

م ةةؾ اًمعةةَب اًمةةذ  ال يعمةةؾ سمعلمةةف  يمم ةةؾ اًمنةةاج حيةةر  ىشًةةف »ىمقًمةةف قملوةةف اًمًةة أ: 

ٌةةقن مةةـ اإلؾمةة مولم  ةةؿ ذم ظمطةةر يمٌةةػم ضمةةدا   سمشةةَرة    ومًَمةةذيـ ين «وييضةةء همةةػما

اجطةةةةر  ةةةةق ذاًمةةةةؽ اًمومةةةةلم  قمَىمٌةةةةِ اجطةةةةر   لةةةةػ سمةةةةَظم  أل ىمةةةةقة إي يشةةةةؿ  وىمةةةةقة 

 قمغم دينهؿ وقمقودهتؿ وأظم ىمهؿ ومٌَدةهؿ. ؿم  و هؿ  وصمٌَهتؿ

أىةةَ أىمةةق  مةة   :  نةةَ  فمةةَ رة شملشةةّ اًمن ةةر مةةع اطمؽمامنةةَ ًملمٌ لةةلم رةةذا اًم ةةَ رة  

ىكةةؽممهؿ إلؾمةة مهؿ ال ىكةةؽممهؿ ًم ةةَ رهتؿ   نةةَ  فمةةَ رة أن قمَمةةِ اعمًةةلملم أو 

اإلؾمةةةةة مولم اًمةةةةةذيـ ين ًةةةةةٌقن إمم اًمؼمعمَىةةةةةَت  إىةةةةة  يكقىةةةةةقن همةةةةةػم م ةةةةةزيلم سمةةةةةًَمز  

مل  ومةةةييم ر ؿ مةةةـ طموةةةْ اًملٌةةةَس ال يلًٌةةةقن اًملٌةةةَس اًمعةةةر ن سمةةةؾ يع ةةةؼمون اإلؾمةةة 

ذًمةةؽ قمةةَرا  أن يةةدظمؾ أطمةةدا  مةةنهؿ سمج سمو ةةف  أو ىممو ةةف ًملؼمعمةةَن  يمكةةـ  ةةذا أو  

ظمطقة ًمق أراد اطمد ؿ أن يشعلهَ أن يطرد مـ  ذا اعمجلسن  ن  ذا اعمجلس ىمةَأ 

 قمغم اًمن َأ ا ورو    ذا فمَ را.

َ ن  ن ا رض مًةةةكقىِ  ًممؾمةةة مولممةةةع -يقةةةؽمن رةةةَ قمةةةَدة  أن  -اطمؽمامنةةةَ أيكةةة

 ةةًالء ـمةةَةش لم أيم ةةر ؿ طملوقةةقن  ويع ةةؼمون طملةةؼ اًملكةةَء  ةةل مةةـ اعمدىوةةِ واًمقلوةةؾ 
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منهؿ مل كقن  ًمكـ لو هؿ ًموًّ قمغم اًمًنِ  وإى  قمغم اعمةذ ُ اًمعةَمل اًمةذ  

  قمنف سمعض اًمعَمِ قمندىَ ذم اًمشَأ: ظمػم اًمذىمقن إؿمَرة شمكقن.ؼم  ع  ي  

ض مةةةـ اإلؾمةةة مولم اًمةةةذيـ ين مةةةقن ًملؼمعمةةةَن ىمةةةد يكقىةةةقن مل كةةةلم  وًمكةةةـ اًمةةةٌع

 .قمغم  ذا اعمذ ُ اًمعَمل: ظمػم اًمذىمقن إؿمَرة شمكقن

اًمذ  أريد أن أىمقًمف: ىمد يكقن سمعكهؿ ىمد وومر لو ف ذم طموَشمف مَ ىمٌؾ اًمؼمعمةَنن 

ومةةٌذا مةةةَ دظمةةؾ اًمؼمعمةةةَن يشةةذب منهةةةَ  وييظمةةذ منهةةةَ  طم ةةك ذم زقممةةةف يعنةةل ي نَؾمةةةُ 

رة ذم  ذا اعمجلسن ومٌذًمؽ يكقن ىمد حتقؼ وموةف مةَ أرشت صماًمكَ ةاًمك ر وضمقدا مع

َ  مةةـ ىمقًمةةف قملوةةف اًمًةة أ:  م ةةؾ اًمعةةَب اًمةةذ  ال يعمةةؾ سمعلمةةف يمم ةةؾ اًمنةةاج »إًموةةف نىشةة

  ومهةةؿ اى مةةقا إمم اًمؼمعمةةةَنن ًمو ششةةقا سمعةةض اعمشةةةَيمؾ «حيةةر  ىشًةةف وييضةةء همةةةػما

: و ؾ يً قوؿ  اًم ؾ واًمعقد اقمقج؟! اًم ل حتوط اعمًلملم  وًمكـ يم  ىموؾ ىمدي  

إذا يمَن اًمدؾم قر ال يًَقمد اًمؼمعمَن قمغم شمققيؿ مَ اقمقج مةـ ا طمكةَأ  ومًةو ؾ 

ا مر يمذًمؽ  ًمةذًمؽ ىقةق  ال ىن ة  مًةل   أن يرؿمة  ىشًةفن  ن اًمعَىمٌةِ مةـ طموةْ 

َ  ًمةةف ذم طموَشمةةف اًمعَديةةِ  ومةةـ طموةةْ  ؿم  ةةف ؾمةةوكقن أىةةف  نةة  ء  ةةَ يمةةَن يمَؾمةةٌ

َ  ذم مَ ي علؼ سمةدينهؿ  ىمةد يشوةدويشؿ ااظمريـ اًمذيـ رؿمكقا ومًقأل ال  يشود ؿ ؿمو 

َ  أو همةةػم  ومةةو  ي علةةؼ سمةةدىوَ ؿ  وطمون ةةذ ال ومةةر  سمةةلم أن يكةةقن  ةةذا اعمرؿمةة  إؾمةة مو

إؾمةةةةة ملن  يشةةةةةؿ يملهةةةةةؿ يرؿمةةةةةكقن مةةةةةـ ي نةةةةةقن سميىةةةةةف أو سمةةةةةييشؿ ؾمةةةةةوكقىقن ىمكةةةةةَة 

 لقاةجهؿ وم َلهؿ.

لةوهؿ أن يطٌقةقا أمَ اًمقًؿ اًم َين: و ؿ اًمذيـ ين  ٌقن  ةًالء  ومنقةق   ةًالء: قم

 ىمَقمةةةدة رشقموةةةِ و ةةةل أن اعمًةةةلؿ إذا وىمةةةع سمةةةلم رشيةةةـ وضمةةةُ قملوةةةف أن   ةةةَر أىملهةةة 

رشا   ومنكـ أو أىَ يمش ص مـ ا مةِ يةر  ذًمةؽ اًمةرأ  اًمةذ  ظم صة ف أن ال يرؿمة  

َ  ا يم ةػما  أو ىملةو    وًمكةـ ىكةـ  ةُ أن ىعةًَمٓ  عمًلؿ ىشًفن  ىف ؾمو نة منهةَ ؿمةو 
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ذا شمقدأ  َقمِ مـ اإلؾم مولم ورؿمكقا أىشًةهؿ  ذا اًمقاىمع قمغم قمجرا وسمجرا  ومٌ

وذم مقةةَسملهؿ ىةةَس إمةةَ مًةةلملم همةةػم مل ةةزملم أو ًموًةةقا سممًةةلملم  وىمةةد يكقىةةقا مةةـ 

َ  قملونةَ أن ى  ةَر مةـ إذا  اعمًلملم مرشمديـ قمـ دينهؿن طمون ذ  اًمقَقمدة اعمةذيمقرة نىشة

رشا أىمةؾ  يمَن ذم اًمؼمعمَن مَ أىمق  أن يكقن ظمػما أيم ر مـ ظمةػم همةػما  وإىة  يكةقن

َ  أن   ةَروا اإلؾمة مولم  مـ رش همػما قمةغم  ةذا يمةَن اًمقاضمةُ قمةغم اًمنةَظمٌلم  وعة

 مه  يمَىّ ادمَ َهتؿ وطمزسمو هؿ....إمم نظمرا.

ويٌدو أن  ذا اًمذ  وىمع والمد هلل يعنل اظم ػم  َقمف مـ اإلؾم مولم  ًمعلهةؿ 

َ   ومهذا أىَ رأيل.  أيم ر مـ ااظمريـ ىًٌو

 ـمَةشةةِ رؿمةةكقا أىشًةةهؿ ال ىن ةةكهؿ  أمةةَ وىمةةد رؿمةةكقا إذا :  ةةق ي علةةؼ سمطةةَةش لم 

 أىشًهؿ ومعلونَ أن ى  َر منهؿ مـ يمَن أىمرب إمم اًمعمؾ اإلؾم مل. ىعؿ.

 (  00:  12:  30/ 287) اهلدى والنور/

 باب وٍْ
وردىةةةَ قمنةةةؽ سمعةةةض اًمكةةة أ قمةةةـ رشقموةةةِ االى  َسمةةةَت  سمعةةةض اإلظمةةةقة  مداظملةةةِ:

 وؾ سمَجلقاب.م نَىمض يم مهؿ  أشمونَ ىًيًمؽ طم ك ىششل اًمبل

 أطمًنّ ذم  ذا  ًمكـ ًمعلف مـ الًـ أىؽ شمذيمر مَ اًمذ  ورد إًموؽ. اًمشوخ:

اًمةةةةذ  ورد إًمونةةةةةَ أو   ء اًمشةةةةوخ... اإلظمةةةةةقان اعمًةةةةلملم ىزًمةةةةةقا ذم  مداظملةةةةِ:

االى  َب مَ ينٌبل أن ينزًمقا  أمَ إذا يمَن ا مر يمذًمؽ ومعغم اعمًةلملم مةًازرهتؿ  

 مًازرهتؿ وال دظمقهلؿ.ونظمريـ ذيمروا همػم  ذا  أن ال يقق  ال 

اًمقق  اًم َين ظمطي.. اًمقق  ا و  صكو  ًمكـ دون اًم كِ  ىكةـ أوال   اًمشوخ:

 مَ ظم  نَ سمًَمذيمر اإلظمقان اعمًلملم..
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 ال.. إظمقاىنَ  يعنل:... سمشكؾ اًمعَأ. مداظملِ:

 اان أىّ شمكقن أطمد اعم ط لم  أىّ ىملّ اان اإلظمقان اعمًلملم. اًمشوخ:

  كـ ًمشظ يم أ. مداظملِ:

 كذا ي ػم اجطي  اعمهؿ ىكـ ىقق : ال ىن   مًةل   أن يرؿمة  ىشًةف  اًمشوخ:

ذم  ةةذا االى  َسمةةَت ذم يمةةؾ اًمةةٌ د اًموةةقأ   ن الكقمةةَت ال حتكةةؿ سمةة  أىةةز  اهلل  

ًمكةةـ أىةةَ أقملةةؿ أن  ةةذا اًمةةرأ  ال يق نةةع سمةةف يم ةةػمون مةةـ ـملٌةةِ اًمعلةةؿ مةةـ اًمةةديمَشمرة إمم 

ىشًهؿ مـ اإلؾمة مولم  ؾمةقاٌء يمةَىقا نظمرا  طمون ذ  ؾمنر  ذم اًمًَطمِ مـ يرؿمكقن أ

مـ  ًالء أو  ًالء أو  ًالء  طمون ذ   ُ قملونةَ أن ى  ةَر مةـ  ةًالء اًمةذيـ ىزًمةقا 

ذم ؾمةةةةَطمِ االى  َسمةةةةَت.. أن ى  ةةةةَر مةةةةنهؿ ا صةةةةل   وال ىشًةةةة  اعمجةةةةَ  ًمةةةةدظمق  

 اًمشوققمولم اًمٌع ولم واًمدر ولم واًمزىَدىمِ وىكق ذًمؽ   ذا  ق رأيل.

 قملونَ أن ى  َر ا ومكؾ منهؿ؟ أىّ شمقق :  ُ مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 (00:57:38(/221)سلسلة اهلدى والنور )

 باب وٍْ

يقةةةةق  اًمًةةةةًا  ا و : مةةةةَ  ةةةةق اعمقىمةةةةػ اًمًةةةةلوؿ ىكةةةةق مةةةةَ  ةةةةر  ذم  مداظملةةةةِ:

االى  َسمةةةَت  ؾمةةةقاء يمةةةَن قمةةةغم مًةةة ق  اًمدوًمةةةِ أأ قمةةةغم مًةةة ق  أصةةةبر يمَحتةةةَدات 

 اجلَمعَت وىكقلَ.

َ منهةةةةةَ يًةةةةة لزأ إن يمةةةةةَن اًمةةةةةدظمق  ذم اال اًمشةةةةةوخ: ةةةةة ى  َسمةةةةةَت وىمةةةةةد ؾمةةةةةمع ؿ أىقاقم 

َ مةع اًم وةَر اعمنكةرأل قمةـ اًمك ةَب واًمًةنِ ومةَجلقاب سمةد ل  خمًَمشِ ًملنمع واىجراوم 
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 أىف ال  قز اعمشَريمِ ذم م ؾ  ذا االى  َسمَت.

ن االى  َسمةةَت.. اى  َسمةةَت اًمدوًمةةِ  ةةذا ي ةةقرط إأىةةَ ؿم  ةةو َ أؾمةة طوع أن أىمةةق : 

  وي نةةةةقن أيشةةةةؿ سمةةةةذًمؽ حيًةةةةنقن  وىمةةةةد وموهةةةةَ ذم زقمةةةةؿ يم ةةةةػم مةةةةـ اًمشةةةةٌَب اعمًةةةةلؿ

يعؽمومقن سمٍماطمِ سمين مـ يدظمؾ  ذا اعمداظمؾ ىمد يقع ذم خمًَمشِ اًمنميعِ  ًمكةنهؿ 

يؼمرون ذًمؽ سميىف ال سمد مـ ذًمؽ  يمييشؿ يققًمقن: أن اًمبَيِ شمةؼمر اًمقؾمةولِ  و ةذا سمة  

ن  ذا اًمدظمق  وموف اؾم ٌَ  إؿمؽ ال شمقضمد م ؾ  ذا اًمقَقمدة ذم ديننَ اإلؾم مل  صمؿ 

َ: مَ يمنونَ ًملن ا ًملدقمقة اًم ل ؾمٌولهَ مَ أرشىَ إًموف نىش   َةٓ اًم ل ىكـ ىريد أن شمكقن أصمر 

 قمنف سمًَم  شوِ واًمؽمسموِ.

أمَ إن يمَن اًمدظمق   ذم االى  َسمَت ذم سمعض اجلَمعَت وىكق ذًمةؽ  و ةذا أىةَ 

ال أدر  مةةَ اًمةةذ  يقةةع  نةةَ   إن يمةةَن ال يؽمشمةةُ خمًَمشةةِ رشقموةةِ ومةة  ىةةر  ذم ذًمةةؽ 

َن  ن  ةةةذ ةةة ا وؾمةةةَةؾ حمدصمةةةِ  و ةةةذا اًمقؾمةةةَةؾ اعمكدصمةةةِ مةةةَ ب شمكةةةـ هلةةةَ قم ىمةةةِ سميؾم 

َن  يشةَ شمكةقن والًَمةِ  ةذا مةـ  سمًَم عٌد  أ : سمًَمزيةَدة ذم اًمةديـ ومة  ىةر  منهةَ مَىع ة

اعم ًَم  اعمرؾمةلِ  ومةٌذا يمةَن دظمةق  اًمشةٌَب اعمًةلؿ ذم م ةؾ  ةذا االى  َسمةَت ذم 

أل اى  َسمةَت اًمةدو   اجلَمعَت وىكق ةَ اًم ةل ال أقمةرأل أىةَ أن هلةَ خمًَمشةَت سم ة 

َ ًملمشةةَريمِ ذم  ةةةذا  ةة  ال أر  مَىع 
إذا يمةةَن ال يؽمشمةةُ مةةـ وراء ذًمةةؽ مشًةةةدة ومكون ةةذ 

االى  َسمَت إذا يمَىّ حتقؼ م لكِ رشقموِن  يشَ ًموًّ مـ اًم عٌديَت وإى   ل 

 مـ اًمعَديَت  واًمعَديَت ا صؾ وموهَ اإلسمَطمِ مَ ب  ًَمػ طمك   رشقمو َ.

ؽمشمةةُ قمةةغم دظمةةق  االحتةةَدات  ةةذا.. احتةةَدات ـموةةُ! سمًَمنًةةٌِ عمةةَ ي مداظملةةِ:

اجلَمعةةةِ  إذا يمةةةَن يؽمشمةةةُ قملوهةةةَ أن ىشةةةس االحتةةةَد أن ا ى مةةةِ إيشةةةؿ ينَىمشةةةقن مةةةـ 

 ييشموهؿ ؾمقاء يمَن امرأة أو رضمؾ  و ذا مـ ..

 ينَىمشقن ذم مَذا؟ اًمشوخ:
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ذم أصةةق  االحتةةَد وذم أقم هلةةؿ  يكةةقن جلنةةِ قممقموةةِ وم  ةةرج امةةرأة  مداظملةةِ:

 َريِ..ؾمَومرة قم

 ... ذم اجلقاب ذم اًمك أ.. ؾمَحمؽ اهلل! أىَ أىمق : سمنمط يمذا .. اًمشوخ:

 ... إيكَح أىَ أىمق   ذا سمًَمنًٌِ مَ شمعرأل قمـ االحتَدات. مداظملِ:

َ  صكو  ًمكـ أىَ سمًَمنًٌِ زم اًمشوخ: أقمطوّ اجلقاب  ًمكـ أىّ إذا رأيّ إىًَى 

أىةةؽ شمعةةرأل  ًمكةةـ أىةةَ ًمةةق يريةةد مةة    أن ينكةةؿ  ىمةةؾ ًمةةف: أمَمةةؽ يمةةذا ويمةةذا سمَقم ٌةةَر  

َ  ومشةل  ا ورشـم  أـملقّ اًمقق  سمَجلقاز ومجزا  اهلل ظمػم شمنٌهنل  ًمكـ أىَ ووعّ ىمود 

 ةةةذا الًَمةةةِ اًم ةةةل أىةةةّ شمققهلةةةَ يكةةةقن اًمةةةدظمق  ذم  ةةةذا االى  َسمةةةَت يمًَمةةةدظمق  ذم 

 االى  َسمَت ا ومم.

َ مشًةدة م ةؾ ا ؿمةوَء  ةذا أىةف  ةؼم أومةراد  مداظملِ: مَ يؽمشمُ قملوهَ يَ ؿمةوخ أيك ة

الحتةةَد أىشًةةهؿ يقةةق  ًمةةؽ: مةةَذا وموهةةَ قمنةةدمَ شمننمةة دقمةةقة ... رةةذا اعمةةرأة اًمًةةَومرة ا

وشمدقمق َ وشمٌلم هلَ منهٓ ... و ل واًمعوَذ سمَهلل امرأة ؾمةَومرة ؾمةَىمطِ  جمةرد اًمكة أ 

 معهَ وم نِ.

وهلةةذا اًمٌةةَب  وةةز اًمةةٌعض اًمةةدظمق  ذم اجلَمعةةَت اعم  لطةةِ  وطمون  ةةذ  اًمشةةوخ:

َ مةـ اهلل ىكـ ىقق :  ًالء اًمنَس اًمةذيـ   وةزون  ةذا ا مةقر يمةييشؿ أظمةذوا وة ى 

أيشةةؿ أصةةلكقا مةةـ طموةةْ قمةةدأ شمةةيصمر ؿ سمم ًَمطةةِ اًمش وةةَت واًمنًةةَء أيشةةؿ ذم وةة ن 

وذم أمَن  ومنكـ ىقق  هلًالء: يَ إظمقان! اىجقا سميىشًكؿ.. طمَوم قا قمغم أىشًكؿ 

ىمٌةةةةةؾ أن حتةةةةةَوًمقا أن شمنشعةةةةةقا اًمنةةةةةَس ااظمةةةةةريـ اطمش ةةةةةقا أىشًةةةةةكؿ  ويموةةةةةػ يكةةةةةقن 

قمةةغم ا ىشةةس؟  ةةق يمةة  يقةةَ  ذم سمعةةض ا م ةةَ  اًمعَموةةِ: اسمعةةد قمةةـ اًمنمةة اعمكَوم ةةِ 

وهمنل ًمف! و ذا ًموس معنك قمَمل   ذا مةيظمقذ مةـ رشيعةِ اهلل  مةـ ذًمةؽ ىمقًمةف قملوةف 

يم ةةةُ قمةةةغم اسمةةةـ ندأ طم ةةةف مةةةـ اًمزىةةةَ ومهةةةق مدريمةةةف ال حمًَمةةةِ  ومةةةًَمعلم شمةةةزين »اًمًةةة أ: 
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وذم روايةةةِ:  –ًمةةةٌطش وزىَ ةةةَ اًمن ةةةر  وا ذن وزىَ ةةةَ اًمًةةةمع  واًموةةةد شمةةةزين وزىَ ةةةَ ا

ةة  «–اًملمةةس  ا يمةة  يًلًةةؾ  ةةذا الةةديْ اًم ةةكو   ر  ال ؿمةةؽ أن  ةةذا اًمشةةَب     رش 

 اًمع وؿ.

ومةةـ اًمةةدًموؾ قمةةغم ذًمةةؽ أن اًمةةذيـ يققًمةةقن سمجةةقاز  ةةذا اإلصةة ح هلةةًالء اًمنًةةَء 

اًمًةةةةَومرات اًمشَؾمةةةةقَت ؾمةةةةوقع ذم ورـمةةةةِ أظمةةةةر :  ةةةةق أىةةةةف  وةةةةز ًمنشًةةةةف أن ي ةةةةَوم  

ا: الزأ اعمةةةرأة.. ي ةةةَومكهَ طم ةةةك ال شمقةةةق  ا عمةةةرأة ... رضمعوةةةلم ... وإمم نظمةةةرا  ومةةةٌذ 

يكةةقن ىةةَقمملم مةةع اجلةةنس اًملطوةةػ   ضمةةؾ يًةةمكقا  ىشًةةهؿ سمَعم ةةَومكِ  و ةةذا 

ة  اًمشةوطَن مةـ يموةدا ًمٌنةل اإلىًةةَن  طمقوقةِ واىمعةِن  ن اًمنمة يةَ إظمقاىنةَ ال يةةي  ىمطةر 

 يي  سمًَمنم اًم بػم يم  ىمَ  اًمشَقمر ذم سمعض ا ؿمعَر:

 مً  بر اًمنمر ومَ مع ؿ اًمنَر إال مـ

وا ذن شمةةزين »رشارة صةةبػمة حتةةر  سملةةد مةةـ أوهلةةَ إمم نظمر ةةَ  الةةديْ يقةةق : 

ذم سمعةةةض اًمروايةةةَت  -وزىَ ةةةَ اًمًةةةمع  واًموةةةد شمةةةزين وزىَ ةةةَ اًمةةةٌطش  واًمشةةةؿ يةةةزين 

واًمرضمةةؾ شمةةزين وزىَ ةةَ  –ظمةةَرج اًم ةةكو  سمًةةند صةةكو : واًمشةةؿ يةةزين وزىةةَا اًمقٌةةؾ 

ةةةة اعمٌمةةةة  واًمشةةةةرج ي   ومكوةةةةن  يشةةةة   اعمًةةةةلؿ أو سمعةةةةض   «  ذًمةةةةؽ يملةةةةف أو يكذسمةةةةفد    

اًمشةةٌَب اعمًةةلؿ  ىشًةةهؿ سمةةَب اًمنمةة مةةـ سمةةَب اًمبَيةةِ شمةةؼمر اًمقؾمةةولِ وم كةةّ أسمةةقاب 

اًمنمةةةةة قملةةةةةوهؿ سم ةةةةةقرة ال يًةةةةة طوعقن ومةةةةةو  سمعةةةةةد أن يردو ةةةةةَ  يمًَمًةةةةةوؾ اًمةةةةةذ  يمةةةةةَن 

ا سمًد   َ.ك  حم    حم قر   ؿ  ومكون  رومع  ذا اًمًد  رأل مَ أمَمف متَم 

مَىف ؿمقىمل اعمشهقر  ومقَ  َقمر مٍم ذم زىمد أظمذ مـ  ذا الديْ اًم كو  ؿم

 معنك  ذا الديْ اًمع وؿ:  م م    

 ومك أ وممققمد وملقَء ى رة ومَسم ًَمِ ومً أ 

ضمَء اًمنم ا يمةؼم! ًمةذًمؽ أىةَ أقم قةد أىةف  ةُ أن ىً مًةؽ سمةًَمعروة اًمةقصمقك اًم ةل 
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ةةة شةةةال اىش ةةةَأ هلةةةَ  أن ىً مًةةةؽ سمنمةةةقمنَ سمكَملةةةف مةةةـ أًم ر  ىشًةةةنَ ؼم   ف إمم يَةةةةف  وال ى 

خمًَمشةةَت سمكجةةِ أن ىقةةدأ اجةةػم إمم ااظمةةريـ قمةةغم طمًةةَسمنَ  أ : أن ىجعةةؾ أىشًةةنَ 

يمٌش اًمشداء  و ذا ًمةف أىةقاع يم ةػمة مة   : سمعةض اًمشةٌَب اعمًةلؿ ذم يم ةػم مةـ اًمةٌ د 

ذم ا ردن.. ذم ؾمةةةةقريَ.. ذم همػم ةةةةَ يمةةةة  ىعلةةةةؿ يٌوكةةةةقن ًملمةةةةرأة أن شمةةةة علؿ اًمطةةةةُ 

ةةةَ مةةةع اًمشةةةٌَب ومةةةع أؾمةةةَشمذة اًمطةةةُ إمم نظمةةةرا  ومةةةٌذا ىموةةةؾ:  ةةةذا ال  ةةةقز  ةةةذا  ظملوط 

اظمةة  ط  وسم َصةةِ أن  ةةذا اعمةةرأة أو اًمطًَمٌةةِ اًم ةةل شمطلةةُ اًمعلةةؿ ىمةةد يل  ةةؼ رأؾمةةهَ 

سمةةةرأس اًمطٌوةةةُ اعمعلةةةؿ  يعنةةةل: ا ؾمةةة َذ اعمةةةدرب وىكةةةق ذًمةةةؽ  يققًمةةةقن: ال سمةةةد أن 

ى كمةةؾ  ةةذا اعمشةةَيمؾ مةةـ أضمةةؾ أن ى لةةص مةةـ مشةةكلِ أيمةةؼم و ةةل: أن اًموةةقأ ىكةةـ 

ذم يم ةػم مةـ ا طموةَن  ا دقمةق  صةكوكِن  ىنةَ ىكةطرسمكَضمِ إمم ىًَء ـمٌوٌَت   ذ

ا: ًمننجق سميىشًنَ أن ىعرض ىًَء ىَ وسمنَشمنَ قمغم اًمرضمَ   و ذا ال  قز إؾم مو َ  ومٌذ 

مـ  ذا اعم ًَمشِ اًمنمقموِ ال سمد مـ أن ىن ٓ وى رج وم وَت مًل ت ـمٌوٌَت   ذا 

ية ؿ اًمقاضمةُ ىقق :  ذا واضمُ  ومَ ال ي ؿ اًمقاضمُ إال سمف ومهق واضمةُ  ًمكةـ مةَ ال 

َ! اًم ةقاب: ال  مةَ ال يقةقأ اًمقاضمةُ سمةف مةـ ا ؾمةٌَب اجلةَةزة  إال سمف وًمةق يمةَن طمرام ة

َ ومًَمقوَأ سمف واضمُ.  رشقم 

رضمةةؾ ال يًةة طوع أن يمٌمةة إمم الةةٓ مشةةو َ  ةةذا ؾمةةقط قمنةةف ومةةرض الةةٓ  ًمكةةـ 

ىن ةةر: يًةة طوع أن حيةةٓ قمةةغم وؾمةةولِ مةةـ اًمقؾمةةَةؾ اًم ةةل ظملقهةةَ اهلل ىمةةدي   أو طمةةدي  َ 

ا: مةَ ال يقةقأ اًمقاضمةُ إال  قمغم اًمداسمةِ مة    أو قمةغم اًمًةوَرة أو اًمطوةَرة  يًة طوع  إذ 

سمةةف ومهةةق واضمةةُن  ن ريمةةقب  ةةذا اًمقؾمةةَةؾ مةةَ  ةةق خمًَمشةةِ ًملنمةةيعِ  أمةةَ أن ى ةةرج 

َ ء مًةةل ت ـمٌوٌةةَت سمقؾمةةَةؾ حمرمةةِ ىمةةد ىعةةرض سمن نةةَ أو زوضمَشمنةةَ أو ىمريٌَشمنةةَ أن  ىًةة

 وع   ذا ال  قز.ىعروهؿ ًملش نِ ذم ؾمٌوؾ حتقوؼ واضمُ سمطريؼ همػم منم

ال سمةةةةد! أىةةةةَ ال أزا  أىمةةةةق  قمنةةةةد اًمةةةةرأ  ا و : ال سمةةةةد مةةةةـ أن يكةةةةقن قمنةةةةدىَ ىًةةةةَء 
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َ ء  ا: أن اعمكلشةلم ىًة ـمٌوٌَت  ًمكـ اًمشر  أىَ أىمق  أمر واىمع ال ظم أل ذم ذًمؽ أسمد 

ورضمَال  ًموًقا يملهؿ سمنًٌِ واطمدة ذم شمقق  اهلل  وذم اًم مًؽ سميطمكةَأ رشيعةِ اهلل  

.. وممةةنهؿ الةةَزأ اًمةةذ   حيةةرص قمةةغم أال يشقشمةةف طمكةة   مةةَ اؾمةة طَع إمم ذًمةةؽ ؾمةةٌو  

منهؿ دون ذًمةؽ.. مةنهؿ مةـ ال يرقمةق  وال هية ؿ سمٌمةء مةـ أطمكةَأ اًمنمةيعِ إال أىةف 

 ةةق مًةةلؿ أو  ةةل مًةةلمِ  ىكةةـ ىشًةة  اعمجةةَ  هلةةذا اجلةةنس ا ظمةةػمن  ن  ةةذا ال 

ا يمةٌش اًمشةداء ًمةوس ىًةَ ـ  ؾ  ومهـ وملوك  ل  ك  ةأ وال ي  ر  ك  ةي   سمنَشمنةَ  ال ىشةَد  ىكةـ ىَ وءإذ 

سمنًةةةةَةنَ وسمنَشمنةةةةَ مةةةةـ أضمةةةةؾ أن ىكقةةةةؼ ذًمةةةةؽ اًمقاضمةةةةُ قمةةةةغم طمًةةةةَب ديننةةةةَ وقمقوةةةةدشمنَ 

ورشيع نةةَ  ىشًةة  اعمجةةَ  يمةة .. قمكةةس مةةَ يقةةق  سمعةةض اًمنةةَس: ىكةةـ سمكَضمةةِ مةة    

 اغ ي وبقن اًمذ ُ وذم  ذا اعمهنِ خمًَمشَت ًملنميعِ يم ػمة.ق  إمم ص  

اإلؾمة موِ مةـ اًمن ةَر  أو اًموهةقد عمةَذا؟ اغ ذم أيم ر اًمٌ د ق  ومألمر مَ دمد اًم   

 ن اعمًلملم يمَىقا م مًكلم سميطمكَأ رشيع هؿ وموشًكقن اعمجَ  ًمةٌعض اعمهةـ 

اًم ةةةل وموهةةةَ ارشمكةةةَب خمًَمشةةةَت ًملنمةةةيعِ عمةةةـ ال حيرمةةةقن يمةةة  ىمةةةَ  اهلل قمةةةز وضمةةةؾ: 

ر  ﴿ ال حي   ر  و 
ةةةةةة أ  ااظم  و ق  ال سم ةةةةةةًَم  ن ةةةةةةقن  سم ةةةةةةَهلل   و 

م   ً ـ  ال ي  ي
ذ  ةةةةةة َشم ل قا اًم  ةةةةةة أ  اهلل   ىم  ر  ةةةةةة َ طم  ةةةةةة قن  م  ةةةةةة م 

ف   قًم  ةة ؾم  ر  َ ال  ةةقز ىشًةة   [25]التوبالالة:﴾و  وموقةةق  سمعةةض اًمنةةَس اًمةةذيـ ...: ال  اىم  ةةَدي 

اعمجةةةَ  ًمةةةٌعض اعمهةةةـ أن يًةةةوطر قملوهةةةَ همةةةػم اعمًةةةلملم  ويمةةةذًمؽ يققًمةةةقن ذم ... 

َ سمًَمنًةةٌِ عمعَجلةةِ  ةة ىًةةَء اًمكةةَومرات  ىكةةـ ىقةةق : اًمنًةةَء اًمكةةَومرات يمًَمرضمةةَ  متَم 

اعمرأة اعمًلمِ قمروّ ىشًهَ قمغم رضمؾ مًلؿ سمكوْ أيشةَ شمكةطر اعمرى  أ : 

أن شمكشػ قمـ قمقرهتَ يم  ًمق قمروّ ىشًهَ قمغم ـمٌوٌِ ىٍمةاىوِ  و ةذا يًيمةد أىنةَ 

سمكَضمةةةةِ إمم ـمٌوٌةةةةَت مًةةةةل ت  ًمكةةةةـ اًمٌكةةةةْ ذم اًمًةةةةٌوؾ   ةةةةؾ اًمًةةةةٌوؾ  ةةةةقز أن 

ا يموةػ طمةؾ اعمشةكلِ مةَ  داأ يكقن سمَرشمكَب مَ طمرأ اهلل؟ ىكـ ىقق : ال  ـموُ! إذ 

أن شمقاومؼ معنَ قمغم ًورة وضمقد ـمٌوٌَت مًل ت؟ ىقق : اعمجَ  واؾمةع ًمةم  

ال حتةةرأ وال ... صمةةؿ يةةي  سمعةةد ذًمةةؽ دور  ةةذا اعمةةرأة اًم ةةل  رضمةةّ ـمٌوٌةةِ  شمةة علؿ 
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وشم  رج قمغم م و هتةَ ىًةًَىَ وسمنَشمنةَ اعمًةل ت سمةدون أن ىعروةهـ ًملقىمةع ذم ... 

 مَ يًمك اًموقأ اجلنس.

ا: ًمعكم اسم عدت يم  ا قمـ اًمًًا   واًمشةَ د: أن االى  َسمةَت  ةذا وؾمةَةؾ ذم إذ  ػم 

َ  يمةة   َ سمَشم ة َ شمَم ة ا صةؾ  ةل همةػم إؾمة موِ  ًمكةةـ ىكةـ ال ىةرومض  ةذا اًمقؾمةةَةؾ رومك ة

َ  وإىةةة  ىقةةةق : مةةةَ يمةةةَن منهةةةَ مةةةـ اًمقؾمةةةَةؾ حيقةةةؼ م ةةةلكِ  ةةة أىنةةةَ ال ىقٌلهةةةَ ىمٌةةةقال  شمَم 

َ ومنكـ ى ٌنَا  أمَ إذا يمَن ي َ ... مٌَح رشقم  ًد  إمم مةَ  ةق خمةًَمػ رشقموِ أو همرو 

.َ َ  سمَشم   ًملنميعِ ومنرومكف رومك

 (00:10:57/ (9هـ )1408لقاءات املدونة لعام )

 

 باب وٍْ

 اًمًَةؾ: عمَذا ال دمقز االى  َسمَت  ويموػ اًمقصق  إمم إىمَمِ اًمدوًمِ اعمًلمِ؟

 ذا سمكْ ـمقيؾ أىمق  سمٌ َز: االى  َسمَت ـمريقف أوروسموف رشيموِ وصمنوةِ  اًمشوخ:

 ظمة أل اعمةنهٓ اإلؾمة مل ذم يم ةػم مةـ ا مةقر  مةـ ذًمةؽ أن ىمقًمةف  يشَ ىمَةمِ قمةغم

ؿ  ﴿شمعةةةَمم:  ةةةقر   سم و ةةةن ه  ؿ  ؿم  ةةةر    أ م    ال يشةةةمؾ يمةةةؾ اعمًةةةلملم صةةةَلهؿ [38]الشالالالور :﴾و 

ؿ  ﴿وـمَلهؿ  قمَعمهؿ وضمَ لهؿ  وإى  يق د:  قر   سم و ن ه  ؿ  ؿم  أ م ر    اجَصِ منهؿ  ﴾و 

  َ َس وطمَضمةةةَهتؿ  ومكةةة   قمةةةـ أن  ةةةذا اايةةةِ ومعرومةةةِ أطمةةةقا  اًمنةة وقملةةة   وومهةةة    إي ىةة

اًمكريمةةةِ اًم ةةةل  ةةةل ا صةةةؾ  ذم جملةةةس اًمشةةةقر   ال يعنةةةل اعمةةةًمـ واًمكةةةَومر  أمةةةَ 

ةةةةة االى  َسمةةةةةَت اعمعروومةةةةةِ  ومهةةةةةل ال شم   َ : سمةةةةةَ ومم ر  ش    أوال  سمةةةةةلم مًةةةةةلؿ ويمةةةةةَومر  وصمَىوةةةةة

وا طمر  أن ال شمشةر  سمةلم اعمةًمـ اًم ةًَم  واًمطةًَم   سمةلم اعمةًمـ اًمعةَب واعمةًمـ 

  و ةةذا أمةةر معةةروأل ومشةةَ د ذم يمةةؾ اًمةةدو  اًم ةةل شم ٌنةةك ى ةةَأ االى  َسمةةَت اجلَ ةةؾ
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قمغم ـمريقةِ اًمؼمعمَىةَت  ًمةذًمؽ ىع قةد أىةف ال  ةقز ًملدوًمةِ اعمًةلمِ أن شمًة ـ سمًةنِ 

أومنجعةةةةؾ ﴿ ةةةةًالء اعمنمةةةةيملم اًمةةةةذيـ ي ةةةة  ًمنةةةةَ أن ى ةةةةَـمٌهؿ سمقةةةةق  رب اًمعةةةةَعملم: 

 .[36-35]القلم ﴾مًَمكؿ يموػ حتكمقن* اعمًلملم يمَعمجرملم

َ يموةةةػ يمكةةةـ اؾمةةة  نَأل الوةةةَة اإلؾمةةة موِ وإىمَمةةةِ اًمدوًمةةةِ اعمًةةةلمِ ومهةةةذا ذم أمةةة

القوقِ مـ أ ؿ اعمًَةؾ اًم ل شمشبؾ سمَ  اًمةدقمَة اإلؾمة مولم اًموةقأ  و ةؿ خم لشةلم 

مةةع ا ؾمةةػ اًمشةةديد أؿمةةد االظمةة  أل  وىكةةـ مةةـ منطلقنةةَ  مةةـ ىمةةق  ىٌونةةَ ذم ظمطٌةةف 

اإلؾم موِ وإىمَمةِ اًمدوًمةِ  يملهَ  وظمػم اهلد   د  حممد  ىر  أن اؾم  نَأل الوَة

  طم ةةك ¢اعمًةةلمِ   ةةُ أن شمكةةقن سمةةنشس اًمطريقةةِ اًم ةةل ضمةةر  قملوهةةَ رؾمةةق  اهلل 

مكـ اهلل ًمف و صكَسمف ذم ا رض  وأىمَأ دوًمِ اإلؾم أ وىمٍ قمةغم دوًمةِ اًمكشةر  

ذًمةةؽ سمًَمنًةةٌِ إًمونةةَ يةة ل ص ذم يملم ةةلم  ورشطمهةة  حي ةةَج إمم حمةةًَات يم ةةػمة  

 ةةةوؾ  ةةةَشملم اًمكلم ةةةلم  ولةةةَ اًم  ةةةشوِ واًمؽمسموةةةِ: و نةةةَ  شمًةةةجو ت م كةةةررة ذم شمش

شم شوِ اإلؾم أ  َ دظمؾ وموةف  ذم يمةؾ اًمنةقاطمل اًمنمةقموِ  ومةَ ي علةؼ سمًَمعقَةةد  ومةَ 

ي علؼ سمًَمرىمَةؼ  مَ ي علؼ سمَ طمَديْ متووز صكوكهَ مـ وعوشهَ  مَ ي علؼ سمًَمشقةف 

أ مةةةـ ومةةةَ دظمةةةؾ وموةةةف مةةةـ أراء خمًَمشةةةف ًملًةةةنِ اًمٍمةةةحيِ  صمةةةؿ أظمةةةػما   شم ةةةشوِ اإلؾمةةة 

اًم  قأل اًمذ  وموف يم ػم مـ اىكراومَت وأظمطر َ اًمقق  سمقطمدة اًمقضمقد   ذا اًمقق  

اًمذ   ق يمشةر سمَشمشةَ  قملة  اعمًةلملم  وًمكنةف مةع ا ؾمةػ اًمشةديد  يل قةل مةع ىمةق  

ًمةةةٌعض اًمشةةةر  اإلؾمةةة موِ وال شمةةةزا  ىمَةمةةةِ ذم قمٍمةةةىَ  ةةةذا   ةةةؿ اًمةةةذيـ يققًمةةةقن إذا 

اهلل ذم يمةةؾ مكةةَن   ةةذا  ةةل ومكةةرة وطمةةدة  ؾمةة لقا  اًمًةةًا  اًمنٌةةق   أيةةـ اهلل ؟  ىمةةًَمقا

اًمقضمقد  طمون ذ ال سمةد مةـ شم ةشوِ  ةذا اًمةديـ مةـ  ةذا ا مةقر اًمدظمولةف ذم اإلؾمة أ  

 قمغم  ذا اًم ش وؾ اعمجمؾ اًمذ  ذيمرشمف.

اًمٌمء اًم َين: ىملّ اًم  شوِ واًمؽمسموِ  اًمؽمسموِ شمرسموِ اعمًلملم قمغم  ذا اإلؾمة أ 
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غم  ةةذا اًم  ةةشوِ  ويرسمةةقن أىشًةةهؿ اعم ةةشك وطمون ةةذ يًةةػم يةةقأ يًةةػم اعمًةةلمقن قمةة

وأ لوهؿ قمغم ذًمؽ  يقم ذ  شمٌدأ شم هر شمٌَؿمػم حتقوؼ اعمج مع اإلؾم مل  صمةؿ إىمَمةِ 

اًمدوًمِ اعمًلمِ  أمَ وسمقَء يمؾ  ء قمغم مَ ورصمنةَا  ووموةف اًمبةش... يمة  يقةَ  ومهةذا 

َ   ومًةقأل ال  م لف يمم ؾ اًمدواء اًمذ  ظملةط وموةف اًمةداء  ومهةق إن ب يةزد اعمةريض مروة

 سمف اًمششَء. حي ؾ

ذًمؽ م ةؾ اإلؾمة أ إذا ب ي ةشك  ةَ دظمةؾ وموةف مةـ  ةذا اًم ش ةوؾ اعمةقضمز اًمةذ  

. َ  ذيمرشمف نىش

 ( 00:  46: 02/   399) اهلدى والنور / 

 باب وٍْ

َ   مداظملِ:  ؟اًمًًا  اًمراسمع يدور طمق  االى  َسمَت ومَ طمكمهَ رشقم

 ال يقضمد ذم اإلؾم أ اى  َسمَت  وإى  يقضمد اًمشقر . اًمشوخ:

 (  00:  45: 10/ 338هلدى والنور /) ا
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 حهي طباعٛ وٍػٕزات  

 الدعاٖٛ االٌتدابٗٛ

 اًمًًا : مَ طمكؿ صَطمُ اعمطٌعِ قممؾ دقمَيِ اى  َسموِ هلًالء اعمرؿمكلم؟

اجلةةقاب: طمًةةُ اًمقَقمةةدة اًم ةةل ذيمرىَ ةةَ:  ةةؾ  ةةق ب يشةةر  سمةةلم إؾمةة مل  وسمةةلم 

ٌةع منَؿمةػم عمةـ ؿموققمل أو ملكد  إن يمَن يمذًمؽ ال  قز  وان يمةَن قممةؾ دقمَيةِ ـم

ي ةةةـ أىةةةف ظمةةةػم  ومةةة  ذم مةةةَىع مةةةـ ذًمةةةؽ  ًمكةةةـ ال سمةةةد مةةةـ أن يكةةةع  ةةةذا اًمقَقمةةةدة سمةةةلم 

 قمونوف.

اًمًةةًا : ؿمةةو نَ أىةةَ يمعمةةكم مةة   : منَؿمةةػم اى  َسموةةِ هلةةًالء  وميىةةَ أقمةةَويشؿ قمةةغم 

 اإلصمؿن  يشؿ ؾمقأل يقعقن ذم اإلصمؿ ؾموكرىمقن أىشًهؿ؟

 مَ ومهمّ قمكم إذا . اًمشوخ:

 اًمشوخ.  ل سمَإلوَومِ إمم ا ىمؾ ًرا . ؾمٌؼ اجلقاب مـ مداظملِ:

أىةةّ  ةةُ أن شم طمةةظ أن أىةةَ قمَجلةةّ اعمقوةةقع ومةةو  ي علةةؼ سمَعمرؿمةة   اًمشةةوخ:

ىشًف  وم  ىن ةكف  وسمًَمنَظمةُ ومنن ةكف أن   ةَر مةـ ذم اًمًةَطمِ مةـ رشا أىمةؾ مةـ 

 همػما.

ومةةةَان ؾمةةةًاًمؽ سمعةةةد  ةةةذا اًمٌوةةةَن  مةةةَ أفمةةةـ يعنةةةل أىةةةف وارد سممعنةةةك  ظملونةةةَ ى ةةةبر 

 ك  اجلقاب  ًمةق ومروةنَ أن اعمرؿمةكلم اصمنةلم وًمةوس صم ىةلم  اصمنةلم  اعم َ : طم ك ي

يعنةةل اًمدوًمةةِ شمريةةد اصمنةةلم أطمةةدلَ مًةةلؿ  وا ظمةةر يمةةَومر  ىكةةـ ىن ةة   ةةذا اعمًةةلؿ 
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ًموس ًمؽ اًمدظمق  ذم  ذا اعميز   ًمكةـ  ةق يةر  همةػم رأينةَن ومهةق رؿمة  ىشًةف. مةَذا 

 شمشعؾ أىّ اان؟

أو ذا  اًمكةَومر؟ اظم وةَر  اًمكةَومر أطمد ؿمو لم وال سمد  إمَ أن   َر  ةذا اعمًةلؿ  

واو  أىف مع وِ  ًمكـ اظم وَر  اعمًةلؿ مةش واوة  أىةف مع ةوِن  ن إذا أىةّ ب 

  ؽم أىّ وسمكر وقممر.. إمم نظمرا  ب   َروا  ذا اعمًلؿ مـ ؾمونج ؟

 اًمكَومر. مداظملِ:

ومٌىجةَح اًمكةةَومر مةـ يمةةَن اًمًةٌُ؟ ب يكةـ اًمًةةٌُ  ةق اظم وةةَر مةـ اظم ةةَر  اًمشةوخ:

ومقةةةط  وإىةةة  اىكةةة ش اإلؾمةةة مولم قمةةةـ اظم وةةةَر  ةةةذا اعمًةةةلؿ ومك ةةةرت  ةةةذا اًمكةةةَومر 

 أصقات ذا  ومنج  وؾمقط  ذا.

 واو   ذا اعم َ ؟ 

 ىعؿ. مداظملِ:

يمؼم  ذا اعم ةَ  مةَ ؿمة ّ سمةد  اصمنةلم واطمةد مًةلؿ وواطمةد يمةَومر ىمةؾ: مة     اًمشوخ:

 قمنمة مًلملم واصمنلم يمشَر وىمق : أرسمعلم مًلملم وقمنمة يمشَر إمم نظمرا.

نذا  ًم  شوػ اًمير قمـ اعمًلملم اًمذ  ؾمون ٓ ومو  ًمق ىج  اًمكشَر وم  سمد طمو

 يملهؿ.. ًم  شوػ  ذا اًمير ال سمد مـ أن ى  َر اإلؾم مولم واو ؟

 ... ضمزا  اهلل ظمػم.مداظملِ:

اًمًةةةةةًا : مةةةةة   : إذا أىةةةةةّ شمقةةةةةق  أن ا صةةةةةؾ أن اإلىًةةةةةَن مةةةةةَ يرؿمةةةةة  ىشًةةةةةف  إذا 

... ـمةةةةةةُ ًملشةةةةةةوققمولم اعمًةةةةةةلملم ب يرؿمةةةةةةكقا أىشًةةةةةةهؿ  عمةةةةةةـ ؾمةةةةةةوؽميمقن اًمًةةةةةةَطمِ

 اإلؾم مولم.

 ... ؿمو نَ..  َ ؿمو ل.مداظملِ:
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 ؾمٌؼ اجلقاب. مداظملِ:

 ؾمٌؼ اجلقاب. اًمشوخ:

اًمًةةةةةًا : مةةةةةَ ىمةةةةةقًمكؿ ذم مةةةةةـ يشًةةةةة  اعمجةةةةةَ  ًملمرؿمةةةةةكلم يملهةةةةةؿ قمةةةةةغم شمنةةةةةقع 

 ادمَ َهتؿ  وأومكَر ؿن ًموٌْ دقمَيَشمف االى  َسموِ ذم سمو ف أو ديمَىف؟

 دون شمشريؼ سملم مًلؿ أو يمَومر؟ اًمشوخ:

َ  ىعؿ.. لِ:مداظم  يعنل همًَمٌ

َ   ذا؟  اًمشوخ:  أيش همًَمٌ

 دون شمشريؼ. مداظملِ:

َ .  اًمشوخ: َ  اجلقاب نىش   ذا ؾمٌؼ أيك

ال  قز اظم وَر اًمكَومر قمغم اعمًلؿ  وال  قز اًمدقمَيةِ ًمةف وًمةق يمةَن يمة  ىملةّ  

 أىف يدقمقا ًملجموع ومهق يًَقمد اًمكشَر وال  قز  ذا اعمًَقمدة.

  مل زملم وهمػم ؿ. مداظملف: مًلملم ومًَ   ومًلملم

 مَ  قز  ذا إال أن   َر اًم ًَم . ىعؿ. اًمشوخ: 

 ( 00:  26:  09/ 287) اهلدى والنور/
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 تسغٗح الٍطاء يف االٌتدابات

اًمًةةًا : سمًَمنًةةٌِ ًمؽمؿمةةو  اًمنًةةَء  ةةؾ يمةةَن  نةةَ  ذم ا صةةق  قمةةغم قمهةةد اًمقةةرن 

: ىَديةةِ أسمةةق سمٌمةةء أو سمةةآظمر شمرؿمةةو  اعمةةرأة ًملعمةةؾ يمقَةةةدة  أو يمةة  يعنةةل م ةةؾ  ا و

ؿمنَ   أو همػم َ مـ اعمرؿمكَت  شمقق : أىف يمَن قمغم أطمد اًم كَسمِ مـ يمةَن  نةَ  

 يكمد اجلرطمك  ويًعػ اجلرطمك  ويقَشمؾ؟ 

ىمةةؾ هلةةَ: اىةةززم ذم اعمعريمةةِ ووةةمد  اجلرطمةةك... ىمٌةةؾ أن أضموٌةةؽ قمةةـ  اًمشةةوخ:

  َ ؾمًاًمؽ   ُ أن ىذيمر أن  ذا اًمن َأ يملف يعنل ى َأ االى  َب   ذا ًموس إؾم مو

طم ةةةك ًمةةةق ب يكةةةـ  نةةةَ  إال اإلؾمةةة مولمن وم شةةةجوع ا مةةةِ يملهةةةَ ذم يمةةةؾ أومراد ةةةَ أن 

َ   واعمًةةلمقن  َ  إؾمةة مو َ  مةةَ ى َمةة   ةةَروا أقمكةةَء عمجلةةس ا مةةِ   ةةذا ب يكةةـ يقمةة

قمَؿمةةقا ىمةةرون ـمقيلةةِ ال يعرومةةقن م ةةؾ  ةةذا اًمن ةةَأ  إال طموةةن  اؾمةة عمروا مةةـ اًمكشةةَر  

َ  وأظمةةةػم َ   وصمَىوةةة َ   ويمةةة   ةةةق معلةةةقأ قمنةةةد أوال : اؾمةةة ع را  قمًةةةكري ا : اؾمةةة ع را  ومكريةةة

 وةةع اًمعلةة ء واًمك ةةَب أن االؾمةة ع ر اًمشكةةر  أظمطةةر مةةـ االؾمةة ع ر اًمعًةةكر   

واًمشةةَ د أيمةةؼم دًموةةؾ قمةةغم ذًمةةؽن  ن االؾمةة ع ر اًمعًةةكر  طموةةن  يمةةَن حمةة    ذم 

يم ةةةةػم  مةةةةـ اًمةةةةٌ د اإلؾمةةةة مولم يمةةةةَن مًةةةةًوًمقن يقم ةةةةذ  يعرومةةةةقن أن قمةةةةدو ؿ حم ةةةةؾ 

ؿ ي ٍمةةومقن وموهةةَ شمٍمةةأل اعمًَمةةؽ هلةةَ  وًمكةةـ ؟! االؾمةة ع ر سممك ةةف  روةةهؿ  وأيشةة

اًمطقيةةؾ ذم اًمةةةديَر اإلؾمةةة موِ يمةةةَن أمكةةةر سمك ةةػم مةةةـ ًرا اًمعًةةةكر   ذًمةةةؽن  ىةةةف 

طمون  ظمرج مـ شملؽ اًمٌ د إلقمطَةهؿ يمة  يققًمةقن: االؾمة ق   اًم ةَأ واًمنةَضمز قمةغم 

ىونهؿ  طمةةةةد زقممةةةةف  ظملشةةةةقا ومةةةةوهؿ أومكةةةةَر ؿ وقمقَةةةةةد ؿ وندارةةةةؿ وأظم ىمهةةةةؿ وىمةةةةقا
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وًمذًمؽ ومٌن ىملّ سمين اًمكَومر ظمرج مـ سم د اإلؾم أ أو ىملّ أىف ب  رج  ومشل يمؾ 

مةةـ اًمقةةقًملم أىةةّ صةةَد ن  ىةةؽ طموةةن  شمقةةق  ظمةةرج أ  ظمةةرج سمٌدىةةفن ومةةٌن ىملةةّ ب 

 ةةرج وميىةةّ صةةَد   ىةةؽ شمعنةةل أىةةف ب  ةةرج سميومكةةَرا وشمقًَموةةدا وىمقاىونةةف  ومةةًَمقاىمع 

ضمف مَ شمر  ذم سم د اإلؾم أ مـ ى ؿ ال يشهد مـ نصمَر  ذا اًمققاىلم ونصمَر قمدأ ظمرو

 يزا  اعمًلمقن يعملقن رَ  واًمكَومر ظمَرج سم د ؿ.

َ   وأيمةةؼم دًموةةؾ قمةةغم ذًمةةؽ مةةَ   َ  إـم ىمةة ومهةةذا اًمن ةةَأ ى ةةَأ االى  َسمةةَت ًمةةوس إؾمةة مو

ىشةةَ دا ذم يم ةةػم مةةـ اًمةةٌ د اإلؾمةة موِ  مةةَ أدر   نةةَ طمًةةٌ  يننمةة ذم اجلراةةةد سمةةين 

َ   و أىةةةةَ أىمةةةةق  ىمةةةةد يكةةةةقن ا مةةةةر يمةةةةذًمؽ مةةةةـ طموةةةةْ قمةةةةدأ  ةةةةذا االى  ةةةةَب يمةةةةَن ى وشةةةة

اؾمةةةةة ع   اًم زويةةةةةر اًمعلنةةةةةل اعمكشةةةةةقأل  واؾمةةةةة ع   اإلر ةةةةةَب اًمقةةةةةقة مةةةةةـ سمعةةةةةض 

اعم نشةذيـ  أو مةـ سمعةض اًمكٌةَر مةـ اعمةقفمشلم ىمةد ينكةر أن يكةقن ب يقةع  ء مةـ 

َ  أن اعمرؿمةةكلم اؾمةة عملقا وؾمةةَةؾ همةةػم رشقموةةِ  ورسمةة   ذًمةةؽ  وًمكةةـ اًمةةذ  وىمةةع يقونةة

إيشةةَ وؾمةةَةؾ همةةػم ىمَىقىوةةِ  ومقةةد اؿمةةؽموا أصةةقات يم ةةػم مةةـ اًمنةةَس  ىًةة طوع أن ىقةةق  

شمَرة سمَعمَدة  شمَرة سمَجلَا  شمَرة مَ ادر  وؾمَةؾ يم ػمة ويم ػمة ضمدا ن طم ك ينج   وىمد 

 ينج  وىمد ال ينج   ذا سمكْ نظمر.

اإلؾمةةة أ ال يةةةرى سمم ةةةؾ  ةةةذا االظم وةةةَر واالى  ةةةَب اًمةةةذ  يعةةةرض يم ةةةػما   ةةةـ 

ؾ  ﴿قا وؾمةَةؾ همةػم رشقموةِ  يمةذًمؽ اإلؾمة أ يقةق : يريدوا اًمنجةَح قمةغم أن ي عةَـم   ة

قن   ةةةةة م  ل  ع  ـ  ال ي  ي
ذ  ةةةةة اًم  قن  و  ةةةةة م  ل  ع  ـ  ي  ي

ذ  ةةةةة ةةةةة  ق   اًم   ً   االى  ةةةةةَب اًمؼمعمةةةةةَين [5]الزمالالالالالر:﴾ي 

قن  ﴿اعم عَمةةةؾ اًموةةةقأ ال يشةةةر   ةةةذا اًم شريةةةؼ اإلؾمةةة مل   ةةة م  ل  ع  ـ  ي  ي
ذ  ةةة ةةة  ق   اًم   ً ؾ  ي  ةةة   

قن   ةةة م  ل  ع  ـ  ال ي  ي
ذ  ةةة اًم  ؿ ال يشرىمةةةقن و ةةةؿ يققًمةةةقن: يًةةة قون  وًمةةةذًمؽ    ةةة[5]الزمالالالر:﴾و 

ومَعمًةةةةلؿ اًم ةةةةًَم  ين  ةةةةُ  واعمًةةةةلؿ اًمطةةةةًَم  ين  ةةةةُ  اعمًةةةةلؿ اًمعةةةةَب ين  ةةةةُ  

َ   ومقد   مع ـمَةشةِ يمٌةػمة  اعمًلؿ اجلَ ؾ ين  ُ  مَ  ذا اًمن َأ  ذا ًموس إؾم مو
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ضمةةدا  مةةـ ضمهةةَ  اعمًةةلملم ومو  ةةَرون ومةةردا  مةةنهؿ  مةةَذا يشوةةد  ةةذا اًمشةةرد وضمةةقدا ذم 

  مِ؟ ال  ء.جملس ا

إذا : يموةةةةػ يمةةةةَن ا مةةةةر ذم اًمعهةةةةد ا و   أو ىًةةةةوّ أن أىمةةةةق  أن ًمةةةةوس ومقةةةةط أىةةةةف  

َ   يموةةةػ يمةةةَن ا مةةةر  َ  إؾمةةة مو َ     يمةةةؾ  ةةةذا ًمةةةوس ى َمةةة يرؿمةةة  اًمةةةذيمر سمةةةؾ وا ى ةةةك أيكةةة

َ ؟ يمَن ا مر يعقد إمم اجلوشِ اعمًلؿ  ق   َر جملس اًمشقر   وسم  ؿمةؽ  ؾمَسمق

أمةةَ اإلؾمةة أ ومًَمٌلةةد  - ي طمةةظ ومةةوهؿ ؾمةةق   ةةًالء اعم  ةةَرون عمجلةةس اًمشةةقر  ال

وم  ذم طمَضمِ ًمذيمرا ال ي طمظ وموف همةػم أن يكقىةقا أوال : صةَللم  وأن  -إؾم مل 

َ  وأظمةةةػما : أن يكقىةةةقا أصةةةكَب رأ   يكقىةةةقا مةةةـ اًمعلةةة ء اًمعةةةَمللم سمعلمهةةةؿ  وصمًَم ةةة

َ   يم  يقق  إمَأ دار اهلجرة اإلمةَأ مًَمةؽ رمحةف اهلل : وومكر  ومقد دمد رضم   صَل

ذم اعمدينِ أىمقاأ ى ؼم  سمدقمَةهؿ ًمكـ ال ىرو  الديْ قمنهؿ  الديْ اًمنٌةق  مةَ 

سمػمو  قمنهؿ  مةع أيشةؿ صةَللم ي ةؼم  سمةدقمَةهؿ   ةق يطلةُ مةنهؿ اًمةدقمَء  ًمكةـ ال 

يةةرو  قمةةنهؿ الةةديْن  ن الةةديْ ًمةةف رضمةةَ  ال يكشةةل أن يكقىةةقا رواة الةةديْ 

َ  صةةدوىملم يمةة  يقةةق  أ ةةؾ اجلةةرح واًم عةةديؾ  سمةةؾ ال سمةة قَفمةة د أن يكقىةةقا مةةع ذًمةةؽ أي 

ىَرلم  وم  يشقت قملةوهؿ اًمبةش واًمزهمةؾ  ومةٌذا يمةَن الةَيمؿ اعمًةلؿ يريةد أن   ةَر 

َ   وال يك شةةل أن يكةةقن  جملةةس اًمشةةقر  ومهةةق ال يك شةةل سمةةين يكةةقن اعم  ةةَر صةةَل

َ  يعةرأل يموةػ شمعةًَمٓ أمةقر ا مةِ يعةرأل  َ   وإى   ُ أن يكقن ىَر َ  ومقط أيك قمَعم

: يموةةةةػ شمًيمةةةةؾ اًمك ةةةةػ  ومهةةةةذا اجلوشةةةةِ أو  ةةةةذا اإلمةةةةَأ   ةةةةَر  ةةةةق يمةةةة  يقةةةةَ  ىمةةةةدي   

َ  سممةةـ يعةةرومهؿ ـمولةةِ طموَشمةةف جملةةس اًمشةةقر    ةةًالء جملةةس اًمشةةقر   ةةؿ  مًةة عون

قمنةةدىَ سمًَمشةةَأ أو  اجملةةس اًمةةقزراء ظملونةةَ ىًةةموف اان  أمةةَ  ةةذا اهلقسمةةِ مةة ل  يققًمةةق

َ  أو اىمةؾ أو أ يم ةر طمًةُ إيش ىم د  مـ يمؾ أومةراد اًمشةعُ ًمو  ةَروا صم ىةلم ؿم  ة

قمةةدد ىشةةقس اإلىملةةوؿ   ةةذا ب يعرومةةف اعمًةةلمقن ـمولةةِ  ةةذا اًمقةةرون اًمطقيلةةِ  وإىةة  

َ  مـ ىمٌؾ اعمً عمريـ هلؿ.  أظمذوا يم  ىملنَ نىش
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  ؾ يمَن ذم جملس اًمشقر  ىًَء ذم ذا  اًمزمـ؟

ب يكةةـ  يمةةةؾ مةةةَ يدىةةدن طمقًمةةةف سمعةةةض أ ةةةؾ ا  ةةقاء ذم اًمعٍمةةة الةةةًَ ًموعطةةةقا 

قةق    ةدون  نةَ  طمةقادث ىةَدرة ضمةدا   أن وم ىةِ اعمرأة زقممقا مةَ ومقةدهتَ مةـ ال

يمَىّ منميمِ م     أو حم ًٌِ ذم اًمًةق   يقضمةد م ةؾ  ةذا اًمروايةَت سمبةض اًمن ةر 

قمةةـ يمقيشةةَ صةةكّ أو ب شم ةة ن  ن ىملةةؿ اًم كقوةةؼ ب يكلةةػ سمعةةد سمةةٌضمراء م ةةؾ  ةةذا 

اًم كقوةةةؼ  ًمكةةةـ يم ةةةةَريخ يةةةرو   ةةةذا  ًمكةةةةـ  ةةةذا مةةةةع ىمل ةةةف وىدرشمةةةف ًمةةةةوس ًمةةةف قم ىمةةةةِ 

واًمؽمؿمةةةةةو  ذم جملةةةةةس اًمشةةةةةقر   وممجلةةةةةس اًمشةةةةةقر  ذم اإلؾمةةةةة أ ال  سمَالى  ةةةةةَب

َ  وًمةةةقا »ىمةةةَ :  ¢يمكةةـ أن يكةةةقن وموةةةف مةةـ اًمنًةةةَء وسم َصةةةِ أن اًمنٌةةل  مةةةَ أوملةة  ىمقمةةة

  وملةةذًمؽ ال يبةةر  إذا ؾمةةمعّ سمعةةض اًمروايةةَت أىةةف يمةةَن  نةةَ  سمعةةض «أمةةر ؿ امةةرأة

 ةذا  اًمنًَء  وم ل  ىملّ أىّ أيشـ يمَىقا يداويـ اجلرطمك واعمةرى وإمم نظمةرا 

ًم ةةروأل ـمَرةةةِ وقمَروةةِ  سموةةن  ىكةةـ سمك نةةَ ذم اًم ةةروأل اًمعَديةةِ اًمطٌوعوةةِ ال يقضمةةد 

ذم اًمن ةةةةةَأ اإلؾمةةةةة مل اى  ةةةةةَب سمرعمةةةةةَن.. جملةةةةةس أمةةةةةِ  وإىةةةةة  جملةةةةةس اًمشةةةةةقر  

من ةةةةقص قملوةةةةف ذم اًمقةةةةرنن  واًمةةةةذ    ةةةةَرا  ةةةةق وزم ا مةةةةر الةةةةَيمؿ سمك ةةةةَب اهلل  

َ  سممـ ي ؼ سمعلمف وقمقلف يم  ¢وسمكديْ رؾمق  اهلل  َ .مً عون   ذيمرت أىش

 (  00:  31:  15/ 287) اهلدى والنور/
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 حهي االٌتدابات الطالبٗٛ  

 يف اجلاوعات

ؿمةو نَ ذم يةقأ اًمًةٌّ اًمقةَدأ ؾم ك ةؾ اى  َسمةَت ـم سموةِ ذم اجلَمعةِ  مداظملِ:

َ  يشةةَر  وموهةةَ  وةةع اًمطلٌةةِ مةةـ ذيمةةقر  ا ردىوةةِ قمةةغم مًةة ق   وةةع اًمكلوةةَت  ـمٌعةة

 وإىَث  ومَ مر خم لط.

 قا  يشَر  وموهَ  وع اًمطلٌَت؟قمش اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

 سمعديـ؟ اًمشوخ:

 ذيمقر وإىَث. مداظملِ:

 ذيمقر وإىَث. اًمشوخ:

َ  ذم سمعض اعمرؿمكَت. مداظملِ:  ـمٌع

 مَ ؿمَء اهلل. اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 إمم اًم قدأ. اًمشوخ:

ومةةـ اعمرؿمةةكَت أن اًم ةةل شمنةةز  اسمنةةِ اًمشةةوخ يقؾمةةػ اًمع ةةؿ ويٌوكةةقن  مداظملةةِ:

َ  أىَ اؾم  شنت وذ ٌّ إمم اجلمعوَت اًمط سموِ وأظمؼمت مَ يشكقا  ذا يمةدت ـمٌع
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شمنةةز  يعنةةل  ومقةةًَمقا أصةة   يعنةةل: أن شمنةةز  اعمكجٌةةَت إمم االى  َسمةةَت أومكةةؾ  ةةَ 

 يشًكقا اعمجَ  ًمبػم ـ.

 أيقا ىعؿ اًمبَيِ شمؼمر اًمقؾمولِ  ىعؿ. اًمشوخ:

َ   ذا ًموس ؾمًازم اسم داء   وإى  ذم الطمؼ. مداظملِ:  ـمٌع

 ىعؿ.ىعؿ   اًمشوخ:

َ  اعمقاد مـ اًمقَىقن و ق االى  َب إمم نظمرا  ومـ  مداظملِ: َ  مـ ىزًمقا ـمٌع ـمٌع

َ  أن يقدأ إىًَن معروأل  ذا ظمص ... و ذا ...   ىمقاىونهَ: ـمٌع

 قمجوُ. اًمشوخ:

ومةةةَان مةةةَ طمكةةةؿ اعمشةةةَريمِ ذم  ةةةذا االى  َسمةةةَت؟ أو أىةةةف مةةة    يرؿمةةة   مداظملةةةِ:

اًمكلوةةِ دون ذيمةةر اؾمةةمف يقةةق : أىةةف  شمرؿمةةو ن  ىةةف ذم سمعةةض اإلظمةةقة قمنةةدىَ ديم ةةقر ذم

  ُ قمغم  وع اًمطلٌِ أن يشَريمقا ذم  ذا االى  َسمَت.

  ومةةًَمط ب صةةَروا سمةةلم يعنةةل سمةةلم ؿوذم سمعةةض اإلظمةةقة يققًمةةقن: سمةةؾ حيةةرأ قملةةوه

 اعمجوزيـ وسملم اًمذيـ حيرمقن ... 

 أقمجٌؽ. اًمشوخ:

 يعنل: وَىمّ الَ . مداظملِ:

 عجٌنل أيم ر أىَ ؿموخ.إذا أىّ مَ أقمجٌؽ وأىَ مَ أروح ي اًمشوخ:

 ال أقمجٌنل سمم لف ذا  ؿمو نَ ...  مداظملِ:

 مَ رأيكؿ يعنل ذم اعمشَريمِ  نَ مـ طموْ اى  َب اًمط ب؟

أوال : يَ أظمل ىريد أن ىشهؿ صوبِ اًمومةلمن  ىةف أفمةـ راح يٌةلم اعمق ةقد  اًمشوخ:
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 مـ قمنقاىف.

َ   ل أفمـ اعمَدة شمًعِ قمنم مـ اًمقَىقن أىف  ُ  مداظملِ: يعنل: سمعد ىعؿ. ـمٌع

اى  ةةةَب اًمطةةة ب وطمكةةةقر ؿ أو  ضملًةةةِ أن يقًةةةؿ اًمةةةرةوس مةةةع اًمطةةة ب يعنةةةل: 

رةةةةوس اعمجلةةةس اًمطةةة   أن يقًةةةؿ وأىمًةةةؿ سمةةةَهلل اًمع ةةةوؿ أن أظملةةةص هلةةةذا اًمةةةقـمـ 

َ  هلةةذا  ومةة   : ًملدؾمةة قر اًمدؾمةة قر سمعةةد اًمقةةقاىلم اجلَمعةةِ ويمةةذا إمم نظمةةرا   ةةذا ؿمةةٌوه

 يعنل اًمقًؿ.

  َ َ   ةةةذا ًموًةةةّ اًمعةةةؼمة ومقةةةط أيكةةة ذم  نةةةَ  أؾمةةة لِ أظمةةةر  يعنةةةل:  نةةةَ  أمةةةقر  ـمٌعةةة

 أظمر .

 مَ قملوؽ أىّ ...  اًمشوخ:

 ... ىعؿ. مداظملِ:

 واطمدة واطمدة. اًمشوخ:

 طمكؿ سمعض اإلظمقة يققًمقن: أىف سمًٌُ  ذا حيرأ اًمدظمق  وموهَ. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

الؿمؽ أىةف مةَ داأ االى  ةَب ىمةَةؿ قمةغم أؾمةَس يعنةل: اإلظمة ص ًملدؾمة قر و ةق 

  َ َ : أىف مٌلم اعمك ةقب مةـ قمنقاىةف  ومهةذا ال ًموس إؾم مو َ  ؾملش ومم ل  ىملّ ًمؽ م نٌه

 قز  ًمكـ ًمق ومرونَ أن اًموملم يمَن يعنةل: جدمةِ اإلؾمة أ طم ةك  كةذا أىةَ أىمةق : 

 إىف ال يكشل  ن اإلؾم أ ًمف مشَ وؿ يم ػمة.

 ىعؿ. مداظملِ:

 اًمشوخ: ذم إؾم أ اؿمؽمايمل م   .
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 مداظملِ: ىعؿ.

ريُ يمَن ىمَة   ذم يم ػم مةـ ا ذ ةَن رصاطمةِ  وإن يمةَن و ذا إمم قمهد ىم اًمشوخ:

 هلذا اإلؾم أ االؿمؽمايمل نصمَرا ذم ىملقب يم ػم مـ اًمديمَشمرة وأم َهلؿ.

َ  ضمةةدا  و ةةق يمةة  ىةةديـ اهلل سمةةف: ظمدمةةِ اإلؾمةة أ  وم سمةةد مةةـ أن يكةةقن اًمومةةلم رصحيةة

 قمغم اًمك َب واًمًنِ ومنهٓ اًمًلػ اًم ًَم .

  اعمٌةةلم ؾمةةنقق : ومهةةؾ مةةـ اإلؾمةة أ ًمةةق يمةةَن اًمومةةلم قمةةغم  ةةذا ا ؾمةةَس اًمقاوةة

ؾمةةةةة أ إضمةةةةةراء اى  َسمةةةةةَت واًمؽمؿمةةةةةو  اإلاؿمةةةةةؽما  ىمٌةةةةةؾ أن ىقةةةةةق  اؿمةةةةةؽما    ةةةةةؾ مةةةةةـ 

 سمَ صقات؟  ذا ال يقضمد ذم اإلؾم أ.

 ويي  سمعد ذًمؽ اؿمؽما  اًمنًَء مع اًمرضمَ  ذم االى  َب.

إذا : مةةـ قمديةةد مةةـ اجلهةةَت أىةةف مٌةةلم اعمك ةةقب مةةـ قمنقاىةةف  ومهةةذا سمَـمةةؾ وومةةَشمر  

ّ  قر  سمةةد مةةـ  ء مةةـ اًم ش ةةوؾ سمًَمنًةةٌِ  ةةذا اًمةةديم قر اًمةةذ  شم  ًمكةةـ ال قمةةـ اإلسمَطمةةِ  قمةة

واًم ٍمي  سمَؾمةمفن ًمعلةف  ةذا مةـ اًمًوَؾمةِ اًمنمةقموِ يعنةل  ًمكةـ ىمةد ال شمكةقن يعنةل: 

 إلوم َح سمَؾممف مـ سمَب ىمق  اًمعل ء اًمذيـ ىمًَمقا:امـ اًمبوٌِ اعمكرمِ 

 نلؼبببا  لبببقث كغقاببب     بببت 

 

 

 

  ببببتظؾ  و عببببةف و بببببر 

 فنببببؼً  و نببببتػتوجمبببب هة  

 

 و   طؾب نإلع ك    إزنل   ـؽة 

ومقةةةد يكةةةقن مةةةـ سمةةةَب اًم عريةةةػ شمًةةةموِ  ةةةذا اًمةةةديم قر طم ةةةك ىعةةةرأل قملمةةةف  طم ةةةك  

ىعةةرأل قملمةةف سم ةةقرة قمَمةةِ مةةـ وم ةةقاا  ةةذا طموةةْ ىمةةَ : سميىةةف  ةةُن  ىنةةل أومهةةؿ مةةـ 

َ   وىكـ ىريد أن ىقق  ًمف:  ؾ شمعنل اًمقضمةقب  َ  قمونو يملمِ  ُ قمند إـم ىمهَ وضمقسم

أ اًمكشةَةل إذا ىمةَأ سمةف اًمةٌعض ؾمةقط قمةـ اًمةٌعض  ذم فمنةل أىةف إذا يمةَن قمنةدا اًمعونل أ

 ء مةةـ اًم قَومةةِ اًمشقهوةةِ اًمنمةةقموِ طمقوقةةِ  ومةة  يمكةةـ أن يقةةق : سميىةةف واضمةةُ قمونةةل 
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 وطمًٌف أن يقق : واضمُ يمشَةل.

 مداظملِ: رصح سمَ ومم ىمَ :  ُ قمغم يمؾ ـمًَمُ أن ين  ُ.

 اًمشوخ: اهلل أيمؼم.

 مداظملِ: وًموس يعنل رصح.

 ًمشوخ: ومٌذا :  ذا ديم قر.ا

َ  قمقودشمف مَ ؿمَء اهلل ...  مداظملِ: أ  ىعؿ ديم قر ـمٌع

 نا. اًمشوخ:

 اًمديم قر حمشقظ رشأل اًمديـ. مداظملِ:

 ال مَ يمكـ أىف ... يعنل م   . اًمشوخ:

 (  00: 47: 21/ 343) اهلدى والنور /
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 االٌتدابات الربملاٌٗٛ

ن ن ؿمةةَء اهلل يقةةق : ىكةةـ اااًمًةةًا  ؿمةةو نَ ا و  مطةةق  ىملوةةؾ سمةةس وموةةف رشح إ

مقٌللم قمةغم االى  َسمةَت اًمؼمعمَىوةِ قمَومَىةَ اهلل وإيةَيمؿ  وضمةؾ اًمنةَس ذم  ةذا اًمعٍمة 

اًمش ـ سمؾ ىكةَد أن ىقةق  سمةين  ةذا اًمشة ـ صةَرت شم ةنع   يعوشقن ومؽمة ىمد قم شّ سمف

َ  همةةةػم إؾمةةة مل  وم ةةةَر  اعمج مةةةع وشمقةةةقدا سم وَراشمةةةف اًمشةةةديدة  ن ي كوةةةػ معهةةةَ شمكوشةةة

ؾ اًمعَمل يشػم إمم منموقموِ  ةذا االى  َسمةَت سمةزقمؿ أىنةَ ًمةق شمريمنةَ صَطمُ اجلٌِ ىمٌ

ا مةةر  كةةذا ومةةٌن اعمًةةلؿ اًمةةذ  ال ينٌبةةل أن يكةةقن ذم اًمًةةلطِ ؾمةة كقن ًمةةف اهلومنةةِ 

 اًمكَملِ.

 ال ينٌبل أن يكقن..! اًمشوخ:

َ  أو يمذا يعنل..  اعمقدأ: اعمًلؿ اًمذ  يعنل يكقن إمَ اؿمؽمايمو

  اومهؿ اًمًًا .. اًمشوخ:

ٌن اًمكةةةَومر ؾمةة كقن ًمةةف اهلومنةةةِ اًمكَملةةِ وأريمةةز قمةةةغم اًمكلمةةِ اًمكَملةةةِ اعمقةةدأ: ومةة

سموةةن  االؿمةةؽما  وموهةةَ ًملمًةةلملم يشةةػم إًمونةةَ اجلزةوةةِ مةةـ اًمًةةلطِ اًم ةةل متةةن  ًملمًةةلؿ 

َ  مـ طمققىمف  وملذًمؽ مـ منطلؼ اًمقَقمدة اًم ل شمقق   َ  مـ مطًَمٌف وشم قن ًمف ؿمو  سمعك

سمَالى  َسمةةَت يكةةَد أن يكةةقن  سميىةةف مةةَ ب يةة ؿ اًمقاضمةةُ إال سمةةف ومهةةق واضمةةُ ومَالؿمةةؽما 

َ   وًمةذًمؽ أريةد مةنكؿ ضمةزايمؿ اهلل ظمةػما  أن شمٌونةقا ًمنةَ ا دًمةِ اًمنمةقموِ ذم مًةيًمِ  واضمٌ

ومةةةةَ  ةةةةق اًمٌةةةةديؾ ذم  ةةةةذا الًَمةةةةِ  ?االى  َسمةةةةَت واالؿمةةةةؽما  رةةةةَ واًم  ةةةةقيّ قملوهةةةةَ

 ?ضمزايمؿ اهلل ظمػم
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ِ ذم ىكةةةـ شمكملنةةةَ ذم  ةةةذا اعمًةةةيًمِ مةةةرارا  وشمكةةةرارا   وىملنةةةَ إن اعمشةةةَريم اًمشةةةوخ:

االى  َسمةةةةةَت  ةةةةةق ريمةةةةةقن إمم اًمةةةةةذيـ فملمةةةةةقا  ذًمةةةةةؽ  ن ى ةةةةةَأ اًمؼمعمَىةةةةةَت وى ةةةةةَأ 

االى  َسمةةةةةةَت يع قةةةةةةد ومةةةةةةو  أقملةةةةةةؿ يمةةةةةةؾ مًةةةةةةلؿ قمنةةةةةةدا  ء مةةةةةةـ اًم قَومةةةةةةِ اإلؾمةةةةةة موِ 

  َ اًم ةةكوكِ.. يمةةؾ مًةةلؿ يعلةةؿ أن ى ةةَأ االى  َسمةةَت وى ةةَأ اًمؼمعمَىةةَت ًمةةوس ى َمةة

َ  وًمكـ ذم اًمقىمّ ىشًف أفمـ أن يم ػما   ـ هلؿ  ىقع مـ اعمشَريمِ ذم  ء إؾم مو

مةةـ اًم قَومةةةِ اإلؾمةةة موِ ي قلةةةقن أن اًمؼمعمةةةَن  ةةق م ةةةؾ جملةةةس ؿمةةةقر  اعمًةةةلملم  

َ   سمعكهؿ ي ق ؿ أن اًمؼمعمَن اًمذ  شمر  ف جملس ا مِ  وًموس ا مر يمذًمؽ إـم ىم

أىف يشٌف جملس اًمشقر  اًم ل أمرىَ رَ ذم يم َب اهلل وذم طمديْ رؾمق  اهلل صةغم 

وًمةةوس ا مةةر يمةةذًمؽ اًمٌ ةةِ  وذًمةةؽ ي ٌةةلم ًمكةةؾ مًةةلؿ سم ةةػم ذم ًمةةف وؾمةةلؿ ناهلل قملوةةف  و

دينف مـ يم ػم مةـ اًمنةقاطمل ألهةَ أن  ةذا اًمؼمعمَىةَت ال شمقةقأ قمةغم يم ةَب اهلل وؾمةنِ 

  سمةةةؾ ىًةةة طوع أن ىقةةةق  إيشةةةَ ال شمقةةةقأ قمةةةغم صةةةغم اهلل قملوةةةف  ونًمةةةف وؾمةةةلؿرؾمةةةق  اهلل 

عة  ين.. ومشةل مةذ ُ مةـ اعمةذا ُ اإلؾمة موِ اعم ٌعةِ يمة  يمةَن ا مةر ذم اًمعهةد اًم

اًمعهد اًمع  ين يمَىقا حيكمقن سممذ ُ اإلمَأ أ  طمنوشِ رمحف اهلل  و ذا وإن يمنَ 

ال ىةةةًصمرا وال ىشكةةةلف قمةةةغم مةةةَ ىةةةدقمق اًمنةةةَس إًموةةةف مةةةـ اًم كةةةَيمؿ إمم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ 

وًمكةةـ ؿمةة َن سمةةلم ذًمةةؽ الكةةؿ اًمةةذ  يمةةَن حيكةةؿ سممةةذ ُ مةةـ مةةذا ُ اعمًةةلملم 

قصمةةةق  سمعلمهةةةؿ وسمةةةلم  ةةةذا اًمؼمعمَىةةةَت اًمةةةذ  أىمةةةوؿ قمةةةغم رأ  أطمةةةد اعمج هةةةديـ اعم

اًمقَةمةةِ قمةةغم اًمةةن ؿ اًمكةةَومرة اًم ةةل ال شمةةًمـ سمةةَهلل ورؾمةةقًمف مةةـ ضمهةةِ  سمةةؾ  ةةؿ أو  مةةـ 

ر  ﴿يشملهؿ م ؾ ىمقًمف شمٌَر  وشمعَمم:  أ  ااظم ة و ق  ال سم ةًَم  ن ةقن  سم ةَهلل   و 
م   ً ـ  ال ي  ي

ذ  َشم ل قا اًم ة ىم 

ف   قًم  ؾم  ر  أ  اهلل   و  ر  َ طم  قن  م  م  ر  ال حي   ـ  و 
ـ  ال  ةؼ  م ة ية

ين قن  د  د  ال ي ة   ةَب   و 
ك  ـ  أ وشم ةقا اًم  ي

ذ  اًم ة

ون   ر 
َهم  ؿ  ص ة  و   

د  ـ  ي  ِ  قم  ي  ز  ط قا اجل   ع  َ  عمًةلملم يريةدون  [25]التوبالة:﴾طم   ك ي  وموةَ قمجٌة

أن ين مةقا إمم سمرعمةةَن حيكمةقن سمقةةَىقن  ةةًالء اًمةذيـ أمرىةةَ سمق ةَهلؿ! ومشةة َن إذا  سمةةلم 

اًمؼمعمةةةةَن واعم ؼمعمةةةةلم إذا صةةةة  اًم عٌةةةةػم وسمةةةةلم جملةةةةس  ةةةةذا اًمن ةةةةَأ اًمةةةةذ  حيكةةةةؿ 

 اًمشقر  اإلؾم مل   ذا أوال .
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  َ جملةةس اًمشةةقر  ال يشةةؽم  وموةةف يمةةؾ مًةةلؿ  جملةةس اًمشةةقر  إىةة  يشةةؽم   :صمَىوةة

ظمَصةةِ ا مةةِ    وموةف ظمَصةةِ ا مةةِ  سمةؾ قملنةةَ ىًةة طوع أن ىقةق  إىةة  يشةةؽم  وموةف ظمَصةةِ

مةَ  ةُ ودب مةـ اعمًةلملم سمةؾ  و ؿ قمل ةهَ وومك ةهَ  أمةَ اًمؼمعمةَن وموشةؽم  وموةف

ومةةةةةةـ اعمنمةةةةةةيملم سمةةةةةةؾ ومةةةةةةـ اعملكةةةةةةديـن  ن اًمؼمعمةةةةةةَن ىمةةةةةةَةؿ قمةةةةةةغم االى  َسمةةةةةةَت  

َ  مةـ  واالى  َسمَت يرؿم  وموهَ مـ ؿمَء ىشًف مـ اًمرضمَ  سمؾ وأظمةػما  مةـ اًمنًةَء أيكة

اعمًلملم مـ اًمكَومريـ مـ اعمًل ت مـ اًمكَومرات  ومش َن سملم جملس اًمشةقر  

 اًموقأ سمًَمؼمعمَن.. ذم اإلؾم أ وسملم مَ يًمك 

صمؿ ًمق أن ا مر أمر االى  َسمَت يمَن  ر  يم  يققًمقن سمكريِ يمَملِ شمَمةِ أ  إن 

اًمشةةعُ يمةة  يققًمةةقن   ةةَرون سممكةةض طمةةري هؿ وإرادهتةةؿ مةةـ ينةةقب قمةةنهؿ ذم أن 

يرومعقا إًموهؿ ىمكَيَ ؿ ومشَيملهؿ ومو  إذا قمروّ هلؿ يمَن ا مر أ قن سمك ةػم  ةَ 

  ق اًمقاىمع.

ال يًة  نك منهةَ سملةد ال مًةلؿ وال يمةَومر شمٌةَع  نةَ  ا صةقات  ومكوػ ويمةؾ اًمةٌ د

وشمشؽم  اًمك ةر  ومكوػ حيكؿ اعمًلمقن سمم ؾ  ذا االى  َسمَت اًم ةل  ةذا  ء 

 مـ ؾمقء وصشهَ.

 ذا مةَ يمكةـ أن يقةَ  سمًَمنًةٌِ عمةَ ومهم ةف مةـ ؿمةؼ مةـ اًمًةًا   أمةَ اًمشةؼ اًم ةَين 

مةَ  ةق اًمٌةديؾ  يملمةِ ؾمةهلِ  و ةق أؾمة طوع أن أىمةق  إيشةَ ؿمنشةنِ ذم  ةذا اًمزمةَن يقةَ 

ضمةةدا  وًمًةةهقًم هَ يلجةةي إًموهةةَ اًمكةةعشَء وةةعشَء اًمنةةَس  واًمةةذيـ اسم لةةقا سمَالسم عةةَد قمةةـ 

ن وؾمنِ اًمرؾمق  قملوف اًم  ة واًمً أ  ومهؿ يريةدون اًمٌةديؾ أن حيققةقا ن د  اًمقر

مةةةَ سمةةةلم قمشةةةوِ ووةةةكَ َ  سمةةةَ مس اًمقريةةةُ يمنةةةَ ذم ضملًةةةِ حتةةةدصمنَ وموهةةةَ قمةةةـ اًمٌنةةةق  

سم َصةةِ  وسمونةةَ أىةةف ال ومةةر  سمةةلم  ةةذا اًمٌنةةق  اًم ةةل شمرومةةع ؿمةةعَر َ  واًمٌنةةق  اإلؾمةة موِ

َ ن  ن  اإلؾمةةةة مل ومةةةة  ومةةةةر  سمةةةةلم سمنةةةةؽ إؾمةةةة مل وسمنةةةةؽ سمريطةةةةَين أو أمريكةةةةل إـم ىمةةةة

اًمن َأ واطمد ًمكـ مع ا ؾمػ ىمد يكقن اًمٌنؽ اًمذ  أقملـ سميىف سمنةؽ إؾمة مل أظمطةر 
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َ  ذًمةةةؽ  ن  ةةةذا ا َ  أو أمريكوةةة ًمٌنةةةق  شم ًةةةؽم مةةةـ اًمٌنةةةق  ا ظمةةةر  ؾمةةةقاء يمةةةَن سمريطَىوةةة

َ  وؾمةنِ مةـ اشمٌةَع ؾمةننهؿ   سمً َر اإلؾم أ  ومهل شمشعةؾ ومعةؾ اًموهةقد اًمةذيـ طمةذرىَ يم َسمة

وسم َصةةِ الةةديْ اًمٍمةةي  اعمعةةروأل ذم اًمٌ ةةَر  ذم ىمقًمةةف قملوةةف اًمًةة أ: ًم  ةةٌعـ 

َ  سمةةذراع طم ةك ًمةةق دظملةةقا ضمكةر وةةُ ًمةةدظمل مقا   ؾمةنـ مةةـ ىمةٌلكؿ ؿمةةؼما  سمشةةؼم وذراقمة

اًمنَس  ومقلّ رذا اعمنَؾمٌِ  ذا ًمولِ أمةس أو ىمَ : وممـ  ?ىمًَمقا: اًموهقد واًمن َر 

ىمٌةةؾ أمةةس ىعةةؿ  ىملنةةَ يم ةةػما  مةةَ ي ًةةَءًمقن سمم ةةؾ  ةةذا اعمنَؾمةةٌِ قمةةـ اًمٌةةديؾ قمةةـ  ةةذا 

َ  وؾمةنِ  ي ًةَءًمقن  اًمٌنق  اًم ل ىكـ ىنكر َ عمَ وموهَ مةـ شمعةَـمل سمًَمرسمةَ اعمكةرأ يم َسمة

ومقلةةةّ و نةةةَ أىمةةةق  أرمةةةل يمةةة  يققًمةةةقن قم ةةةشقريـ سمكجةةةر واطمةةةد   ?مةةةَ  ةةةق اًمٌةةةديؾ

َ  * ويرزىمةةةف مةةةـ ﴿ًمٌةةةديؾ  ةةةق ىمقًمةةةف شمٌةةةَر  وشمعةةةَمم: ا ومةةةـ ي ةةةؼ اهلل  عةةةؾ ًمةةةف خمرضمةةة

اًمٌةديؾ شمقةةق  اهلل قمةز وضمةةؾ وال ؿمةؽ أن شمقةةق  اهلل شم طلةُ ىمٌةةؾ  ﴾طموةْ ال حي ًةةُ

َ  سمةةةًَمعلؿ اًمنةةةَومع  ومةةة  يبنةةةل قممةةةؾ  َ  مقروىةةة َ  قممةةة   صةةةَل َ  وصمَىوةةة يمةةةؾ  ء قملةةة   ىَومعةةة

  يعنةل قمةـ اًمعمةؾ اًم ةًَم  سمةؾ ال سمةد صًَم  قمـ اًمعلؿ اًمنَومع وال اًمعلةؿ اًمنةَومع سمًَمةذ

مـ اجلمع سمونه   وًمكل يً طوع اعمًلمقن أن يققمقا رةذا اًم قةق  اًم ةل شم كةمـ 

اًمعلؿ اًمنَومع واًمعمؾ اًم ًَم   ذا حي َج إمم ضمهقد ضمٌةَرة م كَشمشةِ سمةلم أ ةؾ اًمعلةؿ 

اًمذيـ يققمقن سمقاضمُ اًم علوؿ واًم ٌلوغ ًممؾم أ  وسملم واضمُ اًمعمؾ رذا اإلؾم أ 

َ ػم اعمًلملم  ومكون  ي شَقمؾ قمَمِ اعمًلملم مع قمل ةهؿ  ًالء اًمعلة ء مـ  

وأوًم ةةةؽ سمعملهةةةؿ سمةةةًَمعلؿ وموقم ةةةذ يشةةةرح اعمًمنةةةقن سمنٍمةةة اهلل شمٌةةةَر   ؿسمننمةةة ؿ ًملعلةةة

وشمعَمم  رذا أيشل اجلقاب قمـ ذا  اًمًًا   اًمٌديؾ إذا   ةق اًمعةقدة إمم اإلؾمة أ.. 

 .اًمٌديؾ  ق اًمعقدة إمم اإلؾم أ ومه   وقمم   

اعمقدأ: ... ىشًف يعنل يممداومع قمـ  ًالء ويقق  م    ىمقهلؿ مَ ال ي ؿ اًمقاضمُة إال سمةف 

ن  ةذا  ةق يمقاضمُة ىنطلةؼ  ومهق واضمُ  مـ  ذا اعمنطلؼ وم  حيؼ ًمنَ م    أن ىيظمذ اًمؼمعمَة

 .سمف إمم اًمبَيِ اًمًَموِ و ل حتقوؼ ا  داأل وصقن طمقق  اعمًلملم
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اهلل وموةةؽ حملةةف ًمةةوس  ةةذا حملةةف  مةةةَ ال اًمشةةوخ: ىعةةؿ .. ىعةةؿ   ةةذا اًمكةة أ سمةةةَر  

يقةةقأ اًمقاضمةةُ إال سمةةف ومهةةق واضمةةُ معنةةَا: أ  ؾمةةٌُ مٌةةَح أصةةلف يةةًد  إمم واضمةةُ 

ومَ ظمذ رةذا اًمًةٌُ اعمٌةَح أصةلف واضمةُ  أمةَ اًمًةٌُ اعمكةرأ ومهةذا ال يقةق  قمةَب 

مةةةَ ال يقةةةقأ اًمقاضمةةةُ إال سمةةةف ومهةةةق واضمةةةُ   ةةةذا ذم القوقةةةِ إمةةةَ ضمهةةةؾ أو دمَ ةةةةؾ  

 وأطم لَ مر.

 دأ: اًمٌديؾ يم  ىشهؿ ؿمو نَ مـ اًمؼمعمَن  ق اًمعلؿ واًمعمؾ.اعمق

 واًمعمؾ. اًمشوخ:

 اعمقدأ: شم شوِ وشمرسموِ.

 إ  ىعؿ. اًمشوخ:

اعمقةةةدأ: ـموةةةُ  نةةةَ  ؾمةةةًا  يًةةةي  يعنةةةل أيةةةـ اًم ن ةةةوؿ ذم  ةةةذا ا مةةةر  اإلىًةةةَن 

 يعمؾ  نَ ويعمؾ  نَ  كذا مَ يققًمقن يعنل.

 ىعؿ. اًمشوخ:

يعمةةةؾ ًمقطمةةةدا و ةةةذا يعمةةةؾ ًمقطمةةةدا  أيةةةـ  اعمقةةةدأ: ومػممةةةقن رةةةذا اًمشنشةةةنِ  ةةةذا

 ?اًمعمؾ اجل قمل اًمذيـ ىقق  قمنف قممؾ

اًمشوخ:  ذا يَ أظمل اًمشنشنِ  ةذا ال ىن هةل منهةَ واًمًةٌُ اًمةذ  يدىةدن يم ةػم مةـ 

 ةةَ ػم اًمنةةَس اًموةةقأ ظمَصةةِ سمعةةض اًمةةدقمَة مةةنهؿ  ةةق اجلهةةؾ سمَإلؾمةة أ  ىكةةـ ىعلةةؿ 

ق   ﴿ن اًمكةةةريؿ: نذم اًمقةةةر ةةة ؾم   ر 
ؿ  ذم  ةةة ك  َن  ًم  ةةة د  يم  ةةة ق  ٌِ ًم  ن  ةةة  ً ٌة طم  ق  ةةة  [21]األحالالالزاب:﴾اهلل   أ ؾم 

  َ ا ؾمةةةقة الًةةةنِ سمرؾمةةةق  اهلل صةةةغم اهلل قملوةةةف  ونًمةةةف وؾمةةةلؿ شمكةةةقن يمةةة  أرشىةةةَ ؾمةةةًَمش

سمًَمعلؿ واًمعمةؾ  شمةر  مةَذا ومعةؾ رؾمةق  اهلل صةغم اهلل قملوةف  ونًمةف وؾمةلؿ مةـ اًم ن ةوؿ 

ىةةَ أ ? ةةؾ  نةةَ  شمن ةةوؿ سمةةَعمعنك اعمعةةروأل اًموةةقأ ?إلىمَمةةِ اًمدوًمةةِ اعمًةةلمِ  مةةَذا ومعةةؾ

أىمةةةق   نةةةَ  شمن ةةةوؿ وال سمةةةد ًمكةةةـ ًمةةةوس  نةةةَ  شمن ةةةوؿ يمةةة  يزقممةةةقن اًموةةةقأ  ًمقةةةد يمةةةَن 
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يقةةوؿ طملقةةَت قملموةةِ ًم علةةوؿ أصةةكَسمف اًمعلةةؿ  صةةغم اهلل قملوةةف  ونًمةةف وؾمةةلؿرؾمةةق  اهلل 

َ   صغم اهلل قملوف  ونًمف وؾمةلؿوًمكل يعملقا سمف  ًمقد طمرص اًمنٌل  سم علةوؿ اًمنًةَء أيكة

َ  ي  قهلـ وموف سمَعمققم ِ وا ًمعلؿ  وىمد ضمَء ذم صكو  اًمٌ ةَر  أن ومجعؾ هلـ يقم

 أصةكَسمف ذم طملقةِ ومةدظمؾ صم صمةِ رضمةَ : يمَن يعلةؿ صغم اهلل قملوف  ونًمف وؾملؿاًمنٌل 

أمةةَ أطمةةد ؿ وم قةةدأ وضملةةس ذم اعمكةةَن اًمةةذ  وضمةةد وموةةف ومًةةكِ  أمةةَ اًم ةةَين ومَؾمةة كك 

َ  قمةةةةغم  ومجلةةةةس مةةةةًظمرا   أمةةةةَ اًم ًَمةةةةْ ومةةةةقمم  ومقةةةةَ  قملوةةةةف اًم ةةةة ة واًمًةةةة أ مشةةةةجع

 ةةشقأل ا ظمةةػمة اًمؾمةةقاء قمةةغم ـمريقةةِ اإلىمٌةةَ  أو اًم ةةيظمر ذم  اجللةةقس ًمطلةةُ اًمعلةةؿ

ىمَ : أمةَ ا و  وميىمٌةؾ وميىمٌةؾ اهلل قملوةف  وأمةَ اًم ةَين ومَؾمة كك ومَؾمة كك اهلل منةف  وأمةَ 

ظمةةةر ومةةةيقمرض ومةةةةيقمرض اهلل قمنةةةف   ةةةةذا اللقةةةَت  ةةةةل اًم ةةةل ضمةةةةر  قملوهةةةَ قملةةةة ء اا

ا سمةةةذًمؽ اعمًةةةلملم ـمولةةةِ  ةةةذا اًمقةةةرون اًمطقيلةةةِ ًموةةة علؿ اعمًةةةلمقن قملمهةةةؿ ويكقىةةةق

ن ال شمكةَد دمةد طملقةِ مةـ  ةذا اللقةَت اًمعلموةِ شمقةَأ ذم قمةغم  ةد  مةـ ررةؿ  اا

سموةةّ مةةـ سموةةقت اهلل  ةةذا اًمٌوةةقت اًم ةةل ضمةةَء الةةض مةةـ رؾمةةق  اهلل صةةغم اهلل قملوةةف  

ونًمةةف وؾمةةلؿ ذم أطمَديةةْ يم ةةػمة ًمةةوجلس وموهةةَ اعمًةةلمقن وًمو كلقةةقا وموهةةَ ي دارؾمةةقن 

سمونهؿ  أصةٌكّ  ةذا اًمٌوةقت ظمَويةِ قمةغم يم َب اهلل.. ي لقن يم َب اهلل وي دارؾمقىف 

إمم  عوةةَت إمم شمكةة  ت  إمم أطمةةزاب ال يةةذيمر اهلل  ?قمروؿمةةهَ  حتقًمةةّ إمم مةةَذا

َ   أىمةةةق  ال يةةةذيمر اهلل وموهةةةَ إال  وموهةةةَ إال ىملةةةو    ال يةةةدرس وموهةةةَ اًمعلةةةؿ اًم ةةةكو  إـم ىمةةة

َ ن  ن اًمعلؿ إى   ق يم  ىمَ   اسمـ اًمقوؿ ىملو    أمَ اًمعلؿ وم  يدرس وموهَ اًمعلؿ إـم ىم

 اجلقزيِ رمحف اهلل: 

 نلعؾببب  قببب ل نن قببب ل ر بببإلا

 

 

 

 قبب ل نلابب  ك  لببقث ك لتؿإاببا 

    نلعؾ  كااك لؾخ ف  بػ ه  

 

 كببا نلة ببإل وكببا ر ي فؼقببا 

 ك  وٓ   ا نلابػ ن وكػقفب  

 

 حبببرًن  بب  نلتؿ قبب  ونلتشبباقا 

َ  مةةـ  ةةًالء اعم ك لةةلم اعم كةةزسم  لم قمةةغم همةةػم سملبنةةل ذم ا مةةس اًمقريةةُ أن ظمطوٌةة
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ضمد يةرد قمةةغم مـة ي مًةةؽ سمكةديْ رؾمةةق   َ  ذم سمعةةض اعمًَة  ةد  رؾمةق  اهلل وىمةةػ ظمطوٌة

اهلل صةةةغم اهلل قملوةةةف  ونًمةةةف وؾمةةةلؿ  وال يشةةةعر قمةةةغم أىةةةف يةةةرد قمةةةغم رؾمةةةق  اهلل اًمةةةذ  هي شةةةقن 

ّ ًمكـة  ّ.. صةقمقا يةقأ اًمًٌة سمَؾممف ذم يم ػم مـ اعمنَؾمٌَت ىمَأ ًموقق : صقمقا يقأ اًمًٌة

َ  مـ اج ألاى روا اًم عٌػم ىمَ : ظمرو َ  مـ اج أل.. ظمروضم  .ضم

 ?شمًم  زم ؿمو نَ مداظملِ:

 شمشكؾ. اًمشوخ:

 ظمرج أقمجُ مـ ذًمؽ ذم ميدسمِ. مداظملِ:

  َا. اًمشوخ:

َ  ىمةةةَأ وأظمةةةؼمت اًمشةةةوخ قمةةةكم اللٌةةةل سميىةةةف ىمةةةَ : صةةةقمقا يةةةقأ  مداظملةةةِ: أن ؿمةةةو 

 اًمًٌّ وأىَ أقملؿ سمين  نَ  يشل  و ق إمَأ.

 مـ اًمكٌَةر.أقمقذ سمَهلل  واهلل  ذا يمٌػمة  اًمشوخ:

 واهلل  كذا. مداظملِ:

اًمشةةةوخ: أقمةةةقذ سمةةةَهلل.. يةةةَ أظمةةةل مةةةَ داأ يقضمةةةد ذم اعمًةةةلملم م ةةةؾ  ةةةًالء اجَصةةةِ 

ن نيةةةةِ واطمةةةةدة ذم اًمقةةةةرن ﴾إن شمنٍمةةةةوا اهلل ينٍمةةةةيمؿ﴿يموةةةةػ  ةةةةًالء يطلٌةةةةقن اًمٌةةةةديؾ 

اًمٌةةديؾ اىٍمةةوا اهلل ينٍمةةيمؿ  ﴾إن شمنٍمةةوا اهلل ينٍمةةيمؿ ﴿مةةقضمزة  عةةّ وميوقمةةّ 

ن اًمٌةةديؾ سم بوةةػم أطمكةةَأ اهلل واالىةة  ء إمم جمةةًَمس ال يةةذيمر اى هةةك ا مةةر  ومهةةؾ يكةةق

وموف اؾمؿ اهلل سمؾ حيَرب وموهَ يم َب اهلل وؾمنِ رؾمق  اهلل صغم اهلل قملوف  ونًمف وؾملؿ  

 سمؾ ومذا ُ اعمًلملم.

 ( 00:  00:  46/ 660) اهلدى والنور/

 (  00:  13:  23/ 660) اهلدى والنور/
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 االٌتدابات البمدٖٛ

ؾ مةةةـ االى  َسمةةةَت اًمكةةةؼم  إمم االى  َسمةةةَت اًم ةةةبر  اى  َسمةةةَت اعمقةةةدأ: ىن قةةة

اًمٌلديِ  رأيكةؿ وموهةَ  ومةَ  ةق ىمةقًمكؿ سممةـ يقةق  سممنمةوقمو هَ سمةدقمق  أىةف ال قم ىمةِ 

 هلَ سمًَمديمقراـموِ اًمطَهمقشموِ  وأن يمقن رةوس اًمٌلديِ مًل   أومكؾ مـ يمقىف..

َ  وًمق ذم أؾمقأ ا طمقا  ًمق يمَن مًل   وًمق ذم أؾمقأ ا طمقا   َ  ًمق يمَن ىٍماىو

َ   وأن مةةـ شمةةر  اًم  ةةقيّ سمكجةةِ أن رةةةوس اًمٌلديةةِ جمةةؼم ذم  َ  أو ؿمةةوققمو أو اؿمةةؽمايمو

صمةةة    ن ذًمةةةؽ اعمةةةؼمر ال يةةةنهض وذم اعمقَسمةةةؾ ًمةةةق مكنةةةَ نسمعةةةض ا طموةةةَن مةةة    يعةةةد 

اًمكةةَومر مةةـ اًمرةَؾمةةِ ؾمةةوققأ سمَإلقمَىةةِ قمةةغم اعمنكةةرات اًم ةةل طمةة    ؾمةةوقػ أمَمهةةَ ًمةةق 

 ?يمَن اًمرةوس مًل   

اعمهؿ أظمل  ذا اًمًًا  وإن يمَن ذم القوقِ أ ةقن مةـ اًمًةًا  اًمًةَسمؼ  :اًمشوخ

ًمكةةـ يمةةؾ مةةـ االى  َسمةةَت يةةدور طمةةق  ىمَقمةةدة همةةػم إؾمةة موِ  سمةةؾ  ةةل ىمَقمةةدة هيقديةةِ 

صهوقىوِ اًمبَيِ شمؼمر اًمقؾمولِ  أىَ أوم ؾ سملم أن يرؿم  اعمًلؿ ىشًف ذم جملس مةـ 

ؽ اعمجلةةس أىمةةؾ مةةـ جمةًَمس اًمٌلةةديَت وسمةةلم أن   ةةَر  ةةق مةـ ي ةةـ أن رشا ذم ذًمةة

همػما   ُ اًم شريؼ طم ك ذم االى  َسمةَت اًمكةؼم   وأىةَ يم ٌةّ ذم  ةذا إمم  َقمةِ 

اإلىقةةَذ ذم اجلزاةةةر ومقةةد أرؾمةةلقا إزم ؾمةةًاال  قمةةـ االى  َسمةةَت ومٌونةةّ هلةةؿ سمٌمةةء مةةـ 

َ  مـ أن  ذا االى  َسمَت واًمؼمعمَىَت ًموًّ إؾم موِ  وأىنةل ناًم ش وؾ مَ ذيمرشمف  ىش

َ  ذم  ةةذا اًمؼمعمةةَن  ىةةف ال يًةة طوع أن ال أى ةة  مًةةل   أن ير ؿمةة  ىشًةةف ًموكةةقن ىَةٌةة

َ  أسمةةدا  ًممؾمةة أ  سمةةؾ ؾمةةوجرومف اًم وةةَر يمةة  يقةةع ذم يمةةؾ الكقمةةَت اًمقَةمةةِ  يعمةةؾ ؿمةةو 

اًموقأ ذم اًمٌ د اًمعرسموِ  وًمكـ مع ذًمؽ ىملّ إذا يمَن  نةَ  مًةلمقن و ةذا مقضمةقد 
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َن سمةزقمؿ شمقلوةؾ مع ا ؾمػ ذم يمؾ سمة د اإلؾمة أ يرؿمةكقن أىشًةهؿ ًموةدظملقا اًمؼمعمة

اًمنمةةة  ومةةةنكـ ال ىًةةة طوع أن ى ةةةد ؿ قمةةةـ شمرؿمةةةو  أىشًةةةهؿ صةةةدا   ىنةةةَ ال ىملةةةؽ إال 

َ  ؾمػمؿمةةة  ىشًةةةف ًم ى  َسمةةةَت اًمكةةةؼم  أو  اًمن ةةة  واًمٌوةةةَن واًمةةةٌ غ  ومةةةٌذا يمةةةَن واىمعوةةة

اًم بر  قمغم طمد شمعٌػم   ومػمؿم  مًلؿ ىشًةف ىٍمةاين أو اًمشةوققمل أو ىكةق ذًمةؽ 

ن يرؿمةةة  ىشًةةةف ؾمةةةقاء ًم ى  ةةةَب اًمكٌةةةػم أو ومةةةٌذا مةةةَ أمكننةةةَ أن ى ةةةد اعمًةةةلؿ مةةةـ أ

 ن  نَ  ىمَقمدة إؾم موِ قمغم أؾمَؾمهَ ىكـ ىقق  مةَ  ?اًم بػم ومنكـ ى  َرا  عمَذا

ىملنَا  إذا وىمع اعمًلؿ سملم رشيـ اظم َر أىمله  رشا   ال ؿمةؽ أن وضمةقد رةةوس سملديةِ 

مًلؿ  ق سمة  ؿمةؽ أىمةؾ رشا  وال أىمةق  ظمةػم مةـ وضمةقد رةةوس سملديةِ يمةَومر أو ملكةد  

ـ  ةةةذا اًمةةةرةوس ؾمةةةوكر  ىشًةةةف و ةةةق ال يةةةدر ..  ةةةذا اًمةةةرةوس حيةةةر  ىشًةةةف وال ًمكةةة

يدر ن  ىف  ق عمَ يرؿم  ىشًف سمدقمق  أىف يريد أن يقلةؾ اًمنمة وىمةد يشعةؾ  ًمكنةف ال 

يدر  سميىف حيؽم  مـ ىَطموِ أظمر  وموكةقن م لةف يمم ةؾ اًمعةَب اًمةذ  ال يعمةؾ سمعلمةف 

يعمةةؾ سمعلمةةف يمم ةةؾ اعم ةةٌَح  وىمةةد ىمةةَ  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ: م ةةؾ اًمعةةَب اًمةةذ  ال

حيةةر  ىشًةةف وييضةةء همةةػما  هلةةذا ىكةةـ ىشةةر  سمةةلم أن ىن  ةةُ وسمةةلم أن ىن  ةةُ  ال 

ىرؿم  أىشًنَ ًمنن  ُ  ىنَ ؾمنكؽم   أمَ مـ أسمك إال أن حير  ىشًف ىملةو   أو يم ةػما  

ويرؿمةةة  ىشًةةةف رةةةذا االى  َسمةةةَت أو شملةةةؽ ومةةةنكـ مةةةـ سمةةةَب دومةةةع اًمنمةةة ا يمةةةؼم سمًَمنمةةة 

 عمًلؿ قمغم ذا  اًمكَومر أو قمغم ذا  اعملكد.ا صبر ى  َر  ذا ا

اعمقةةةدأ: ؿمةةةو نَ يعنةةةل أومهةةةؿ مةةةـ  ةةةذا اًمكةةة أ أىةةةف سمًَمنًةةةٌِ ًملؼمعمةةةَن أو سمًَمنًةةةٌِ 

 ًم ى  َسمَت اًمٌلديِ إذا شمرؿم  مًل   ومًَم  قيّ قملوف ضمَةز.

 ىعؿ مـ سمَب: اطمشظ... اًمشوخ:

 اعمقدأ: أىمؾ اًمنميـ.

 همػما.مـ ًموس  ىف ظمػم مـ سمَب دومع اًمنم ا يمؼم سمًَمنم ا صبر   اًمشوخ:

 ( 00:  19:  35/ 660) اهلدى والنور/
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 حهي وػازنٛ األوسٖهٗني املطمىني يف االٌتدابات  

ُّ لمىضمحٛ  ُ حصب إضالو٘ ٔحهي ته

 يف أوسٖها لمىػازنٛ يف الربملاُ

يقق : مَ  ق طمكؿ مشَريمِ سمعض اعمًلملم ا مريكةَن ذم اًم  ةقيّ  مداظملِ:

ديـ ذم ذًمؽ إمم ىمَقمدة أظمػ اًميريـ  م قللم أن الى  َب رةوس أمريكَ مً ن

َ  قمةةةةغم  واطمةةةةدا  مةةةةـ  ةةةةًالء اًمرًؾمةةةةَء اعمرؿمةةةةكلم ؾمةةةةوكقن أظمةةةةػ وـمةةةةية وأىمةةةةؾ سميؾمةةةة

 اإلؾم أ واعمًلملم.

ر  ةًالء اعمًةلملم اًمةذيـ ي نةقن يم  ذ  اًمكشر ملِ واطمدة  ورسمنَ قمز وضمؾ ي   اًمشوخ:

ـ  شم ة ﴿ققن ىمَقمدة: أظمػ اًميريـ  ىمةَ  شمعةَمم: ٌ  ط  أيشؿ ي   ًم ة ال و  قد  و  و ه ة ن ةؽ  اًم  ى  قم  ر 

ؿ   ل ة  ه 
َر   طم   ةك شم   ٌ ةةع  م  وأىةةَ إن أقمجةُ وميقمجةُ يمةةؾ اًمعجةُ مةةـ  [120]البقالر :﴾اًمن   ة

اهلل  ةةًالء اًمشةةٌَب اًمةةذيـ يريمنةةقن إمم م ةةؾ  ةةذا اًمةةق ؿ يمةة  ضمةةَء ذم ؾمةةًاًمؽ سمةةَر  

قا وم   م  ﴿وموةةةةةةةةةةؽ واهلل قمةةةةةةةةةةز وضمةةةةةةةةةةؾ يقةةةةةةةةةةق :  ةةةةةةةةةة م  ل  ـ  فم  ي
ذ  ةةةةةةةةةة ن ةةةةةةةةةةقا إ مم  اًم  يم  ر  ال شم  ؿ  و  ك  ةةةةةةةةةة  ً

ىَر اًمدىوَ ىمٌةؾ ىةَر ااظمةرةن ًمةذًمؽ ىكةـ ىقةق : ال  ةقز اعمشةَريمِ  [113]هود:﴾اًمن َر  

ذم م ةةةؾ  ةةةذا االى  َسمةةةَتن  ن  ةةةذا مشةةةَريمِ شمعنةةةل مةةةقاالة قمملوةةةِ ًملكشةةةَر وذًمةةةؽ 

ف  ﴿حمةةةةةةةةرأ سمةةةةةةةةنص اًمقةةةةةةةةرنن طموةةةةةةةةْ ىمةةةةةةةةَ  رب ا ىةةةةةةةةَأ:  ةةةةةةةة ٌ ى  ؿ  وم  ن ك 
ةةةةةةةة هل  ؿ  م  ـ  ي   ةةةةةةةةق  ةةةةةةةة م  و 

ؿ   ن ه 
 .[51]المائد :﴾م 

َ  أو قمجةة    اظملةِ:مد َ  ذم سمعةض اعمًةةلملم ا مريكةَن قمرسمة يقةق : مةَ رأيكةةؿ أيكة

اًمذيـ حيَوًمقن شمكةقيـ طمةزب إؾمة مل ًملمشةَريمِ ذم اًمؼمعمةَن ا مريكةل  ويقةق  

 ةةًالء معللةةلم: إن  ةةذا اًم ةةنوع طمةةؼ مةةـ طمققىمنةةَ اًمدؾمةة قريِ ذم اًمقةةَىقن ا مريكةةل 

 وقملونَ أن ال ىشرط وموف.
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َ  هلةةةةذا اًمًةةةةًا  أفمةةةةـ أن اجلةةةةقاب اًمًةةةةَسم اًمشةةةةوخ: ؼ سمةةةةَر  اهلل وموةةةةؽ ي ةةةةل  ضمقاسمةةةة

اًم طمةةةؼ  وال  ةةةقز اًم كةةةزب مةةةـ  ةةةًالءن  ن  ةةةذا اًم كةةةزب ؾمةةةوجعؾ اعمًةةةلملم 

 نَ  ومرىم لم  ومرىمِ م كزسمِ هلةذا االى  َسمةَت وومرىمةِ أظمةر  معَيمًةِ هلةَ  وىمةد شمقةقأ 

أطمزاب أظمر   وىكـ ىشكق ا طمزاب اإلؾم موِ ذم اًمٌ د اإلؾم موِ ومة ذا ىقةق  

ب ذم سم د اًمكشةر؟ ىكةـ ىن ة   ةًالء اًمةذيـ اسم لةقا سمَالؾمة وطَن ذم سمة د قمـ اًم كز

اًمكشر يم  ىن   أومرادا  منهؿ طمون  ي  لقن سمنَ ًموًيًمقىنَ قمـ سمعض ا طمكةَأ اًم ةل 

شمعؽموةةهؿ ذم طموةةَهتؿ  نةةَ  ىن ةةكهؿ داةةة   وأسمةةدا  أن ال يًةة قروا ذم سمةة د اًمكشةةر  

إمم سمةة د اإلؾمةة أن  ن اإلؾمةة أ  وأن يشةةروا إمم اهلل قمةةز وضمةةؾ سمةةين يعةةقدوا أدراضمهةةؿ

ينهةةك اعمًةةلؿ أن هيةةَضمر مةةـ سمةة د اعمًةةلملم إمم سمةة د اًمكشةةَر واعمنمةةيملم  و نةةَ  

مةةـ ضمةةَمع اعمنمةة  »أطمَديةةْ يم ةةػمة ويم ةةػمة ضمةةدا  منهةةَ ىمقًمةةف قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ: 

مةةةـ ضمةةةَمع أ : مةةةـ ظمةةةًَمط اعمنمةةة  ومهةةةق م لةةةف  ومةةةـ ذًمةةةؽ ىمقًمةةةف قملوةةةف   «ومهةةةق م لةةةف

ويمذًمؽ ىمقًمف قملوف اًم  ة واًمً أ:  «واعمنم  ال شمؽماء  ىَرلَاعمًلؿ »اًمً أ: 

 .«أىَ سمر ء مـ يمؾ مًلؿ يقوؿ سملم فمهراين اعمنميملم»

ًمةةةةذًمؽ ىجةةةةد سمعةةةةض اعم ةةةةدينلم مةةةةـ  ةةةةًالء اعمًةةةةَومريـ أو اعمًةةةة قـمنلم ذم سمةةةة د 

اًمكشةةر طموةةةن  ىل قةةةل رةةؿ  نةةةَ  ذم زيةةةَرة قمةةَسمرة يمةةة  أىةةةّ اان واىمعةةؽ  نةةةَ  ىجةةةد 

ت اًم ةةةةل يعوشةةةةقيشَ و ةةةةل سمو ةةةةِ يمشةةةةر وومًةةةةؼ وومجةةةةقر  ةةةةَضمقاء واًمٌومةةةةنهؿ شمةةةةيصمرا  سمةةةةَ 

وو    ي يصمرون مـ طموْ ال يشعرون أو يشعرون صمؿ إذا  ؿ ؿمعروا طمَوًمقا شمؼمير 

مةةَ  ةةؿ وموةةف وىمعةةقا سمشةة ك اعمةةؼمرات أو اعمًةةقهمَت مةةـ اعمًةةقهمَت اًم ةةل شمل قةةل مةةع 

َ  مةـ شمًةقيغ االى  َسمةَت  عمةـ  ق  اًمنشس ومةع اجلهةؾ سمَإلؾمة أ  يمة  ؾمةمعّ نىشة

أىمؾ رشا  زقممقا مـ سمَب شمطٌوؼ ىمَقمةدة: ا ظمةذ سمةيظمػ اًميةريـ   ةذا اًمقَقمةدة إىة  

شمطٌؼ ومو  يكقن يبلُ قمغم اًم ـ أن ا ظمةذ سمةيظمػ اًميةريـ يطةو  سمًَمنمة ا يمةؼم  

أمةةةَ ذ ةةةُ ضمةةةقرج وضمةةةَء أىطنوةةةقس وممةةةـ أيةةةـ ىكةةةـ ىككةةةؿ أن أىطنوةةةقس ظمةةةػم مةةةـ 

  َ  ومَ  ؿ سممً وقنلم. ضمقرج أو مـ سمقش أو مَ ؿمَسمف ذًمؽ؟! إن ي نقن إال فمن

 واهلل اعمً عَن.

 ( 00:  37: 21/   691) اهلدى والنور / 
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 حهي اٌتداب الٍضساٌ٘  

 وَ باب أخف الطسزَٖ

أوم ةةةةك سمعةةةةض ـملٌةةةةِ اًمعلةةةةؿ سمجةةةةقاز اى  ةةةةَب ا صةةةةل  مةةةةـ اعمرؿمةةةةكلم  مداظملةةةةِ:

 اًمن َر  مـ سمَب أظمػ اًميريـ  ومهؾ  ذا  قز؟

ةة صمةةؿ: أال ي   َ  قمةةغم ى ةةرة اًمنةةَس  ةةذا مةةـ شمك ةةػم قمةةدد ؿ   ةةَ  د  ع  ىمةةد يةةنعكس ؾمةةلٌو

 ًمشعٌوِ اعمًلملم؟

 ة  وأفمـ أىف ىَىمص  اًمًًا  ىَىمص.ر  أيم ر مـ م   ف إزم  ضم   ذا ؾمًا  و   اًمشوخ:

ومٌذا قمند  سموَن إمتَأ  ذا اًمنقصن  ىنةَ ا صةؾ ىقةق  طمًةـ اًم ةـ سمي ةؾ اًمعلةؿ  

 سمكوْ ال يً در  قملوهؿ.

 اان اًمن َر ؟ ضمقاز ا صل  مـ اعمرؿمكلم ىمَـمٌِ وى  ص مداظملِ:

أىَ أىمق   ء  نَ  و ذا اًمذ  ؾميىمقًمف أفمـ مق قد سمًَمًةًا   ومًَمًةًا   اًمشوخ:

. َ  ىَىمص  يم  صدر مـ همػم  أيك

ةة ر   ةةذا اًمنٍمةةاين اعم   َ  قمةةغم اعمًةةلملم أن يرؿمةة  أطمةةد ؿم    إمةةَ أن يكةةقن مشرووةة

ةة  كقا اًمن ةَر  ؿمةةًَوا أأ أسمةقا  وطمون ةةذ ومٌمةةَ أن يكةقن  نةةَ  قمديةةد مةـ اًمن ةةَر  رؿم 

شًةةهؿ وال سمةةد مةةـ أن يةةنج  واطمةةد مةةنهؿ  ذم  ةةذا الًَمةةِ شمةةي  اًمقَقمةةدة اعمةةذيمقرة أى

َ : اظم وةَر أظمةػ اًميةةريـ  يعنةل: ذم أرسمعةِ مةةـ اًمن ةَر  رؿم ة  كقا أىشًةةهؿ  وال نىشة

سمةد أن يةةنج  واطمةد مةةنهؿ ذم سملةد مةةَ  ال سمةد  وملةةق ومروةنَ أن ا صةةقات يملهةَ وضمهةةّ 
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اًمن ةَر  اعمرؿمةكلم أىشًةهؿ  إمم اعمًلملم  وب يقضمف وال صقت واطمةد هلةًالء 

 يًقطقن ال  قز اظم وَر ؿ  واو  إمم  نَ؟

 واو . مداظملِ:

ةة ن  أمةةَ إذا يمةةَن اًمعكةةس  و ةةذا اًمةةذ  أفمةةـ اًمًةةًا  م   اًمشةةوخ: قملوةةف  أىةةف ال سمةةد  ُ    

َ  أن  ذا اًمن َأ  سمًٌُ اًمن َأ اًمقَةؿ اان  ى َأ االى  َسمَت   ُ أن شمعلمقا  وع

َ  سمقضمةةةةف مةةةةـ اًمقضمةةةةقا  َ   وإن يمةةةةَن سمعةةةةض اًمةةةةدو  اًم ةةةةل شم شةةةةَظمر ًمةةةةوس إؾمةةةة مو إـم ىمةةةة

ًَمديمقراـموِ أو ىكق  ذا اعمعنك مـ  ذا اًملشظ ا ضمنٌل  أن  ذا يم ؾ ديمقراـموِ وم

اًمشةةةعُ  وديمقراـموةةةِ الكةةةؿ  ومهةةةذا ذم اًمقاىمةةةع  يعنةةةل: أؾمةةةمع ضمعجعةةةِ وال أر  

َ . يعنل: يم أ ال ـمَةؾ حت ف.  ـمكن

 االى  َسمَت ًموس وموهَ ديمقراـموِ أسمدا ..

 ذم اإلؾم أ  نَ   ء اؾممف ديمقراـموِ؟ :مداظملِ

 أىَ أىمق : أيشؿ يق دوا اًمعداًمِ  سمس ىكـ ىً عمؾ يمل هتؿ. اًمشوخ:

اإلؾم أ همنل قمـ يمؾ  ء أضمنٌل  ديمقراـموِ  اؿمؽمايموِ  ؿموققموِ  رأؾمة ًموِ.. 

 إمم نظمرا.

ًمكـ  ؿ ي شَظمرون أن  ذا وموهَ ديمقراـموِ وموهةَ قمداًمةِن  يشةَ مةـ اًمشةعُ وإمم 

 ًمشعُ ؾمو  َر ىقاسمف ووزراءا  و.. إمم نظمرا.اًمشعُ  ا

يموػ   َر اًمشعُ  ويموػ   َر اعمرؿمكقن مـ اًمشعُ  مٌلم اعمك قب مـ 

 قمنقاىف.

أىةةةةة ؿ اان شمةةةةةرون يمةةةةةؿ ويمةةةةةؿ مةةةةةـ اعمرؿمةةةةةكلم  رؿمةةةةةكقا أىشًةةةةةهؿ  أو   ء ذم 

 : َ اإلؾمةةة أ ىمةةةَ  قملوةةةف اًمًةةة أ يمةةة  ذم اًم ةةةكو  مًةةةلؿ أو اًمٌ ةةةَر  أو يملةةةوه  معةةة
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 أو يم  ىمَ  قملوف اًمً أ.  «ـ ـملُ اًمقاليِىكـ ال ىقزم م»

يعنةةةل: مقفمةةةػ يطلةةةُ أن يقفمةةةػن ال يقفمةةةػن  ن  ةةةذا معنةةةَا يريةةةد أن يًةةة بؾ  

و  ًاًمقفموشةةةةِ  ويةةةةرسم  مةةةةـ وراةهةةةةَ  ال يقفمةةةةػ إال اعم لةةةةص اًمةةةةذ    ةةةةَرا اعمًةةةة

 ا و   أو مـ ينقب قمنف.

ىكةةةةـ  نةةةةَ ىقةةةةق : أىةةةةَ اظم ةةةةَروين  أىةةةةَ مرؿمةةةة  ًمكةةةةؿن شمشةةةةقومقا سمًَم وم ةةةةَت  ةةةةذا  

 أىٍموين أىٍميمؿ(يم ن ىمرأت  وؽ قمنقان. اهلل أيمؼم.)

 ( 00:  54:  25/ 284) اهلدى والنور/ 
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 حهي دخٕه الربملاٌات 

 ٔجمالظ األوٛ
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 حهي دخٕه جمالظ األوٛ

 يقق  ا خ: مَ طمكؿ دظمق  اعمًلملم ذم جمًَمس ا مِ؟ مداظملِ:

 ذم مَذا؟  اًمشوخ:

 ذم جمًَمس ا مِ؟ مداظملِ:

 اعمًلمِ أو ا مِ اًمقَةمِ؟  ا مِ اًمشوخ:

 ا مِ اًمقَةمِ.  مداظملِ:

ا مةةةةةِ اعمًةةةةةلمِ ينٌبةةةةةل أال يكةةةةةقن وموهةةةةةَ إال ىةةةةةَس صةةةةةَلقن  ن  ةةةةةذا  اًمشةةةةةوخ:

َ  وقملةة    أمةةَ اًموةةقأ اظمةة لط  َ  ورأيةة اعمجلةةس ًممؾم شةةَرة  ويكةةقن وموةةف ى ٌةةِ ا مةةِ دينةة

يملهةةَ الَسمةةؾ سمًَمنَسمةةؾ مةةع ا ؾمةةػ اًمشةةديد   ةةذا اعمجةةًَمس و ةةذا اًمؼمعمَىةةَت  ةةذا 

َ  ي بةةػم  أؾمةًَموُ أضمنٌوةةِ  ويةةقأ أن شمقةقأ اًمدوًمةةِ اعمًةةلمِ وقمًةةك أن يكةقن ذًمةةؽ ىمريٌةة

يمةةةةةؾ  ةةةةةذا اًمةةةةةن ؿ  وال يٌقةةةةةك  نةةةةةَ  جمةةةةةًَمس شمًةةةةةمك: سمًَمؼمعمَىةةةةةَت ويكةةةةةع ى ةةةةةَأ 

  َ اى  َسمَت  وشمشؽم  ا صقات سمًَمشلقس واًمةدرا ؿ واًمةدىَىػم  يمةؾ  ةذا ي ةٌ  ىًةو

. َ  منًو

قمةةغم أ  مقؾمةةك ا ؿمةةعر ن  ىةةف  ؾمةةودىَ قممةةر سمةةـ اجطةةَب ر  اهلل قمنةةف أىكةةر

َ   يمَشمةةُ ومقةةط يمةةي  مقفمةةػ ىمةةَ : أب دمةةد ذم اعمًةةلملم مةةـ  َ  ىٍمةةاىو ا ةةذ ًمةةف يمَشمٌةة

 يبنوؽ قمنف؟ ـموُ! همػما. 

 : .. (  23:  50/   100) اهلدى والنور /  
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 باب وٍْ

 ةةةذا اًمةةةذ  يةةةدور ذم اًمكقيةةةّ  أو يةةةدور سمًَمًةةةًا  واًمنقةةةَش طمقًمةةةف ذم  مداظملةةةِ:

ق وم ق  سمعةض اعمشةَةخ سميىةف  ةقز اًملجةقء إمم اعم ةًَم  اًمكقيّ ظمَصِ قمندىَ و 

اعمرؾملِ وهمػم ةَ وظمَصةِ ذم  ةذا ا يةَأ  و ةل دظمةق  سمعةض اًمشةٌَب ذم جمةًَمس 

ا مِ وهمػم َ  وذم اًم جنود أو اجلوش واًمنمـمِ ًمكل يبػموا اًمشًَد اًمذ  واىمع ذم 

َ : يٌوكقن هلؿ طملؼ اًملكوِ وهمػم َ.   ذا ا مَيمـ  وأيك

 م ًَم  مرؾملِ؟  ذا يًمقيشَ اًمشوخ:

 ًموس مرؾملِ مرؾملِ إى  م ًَم  أىَ أردت يملمِ أوصلهَ وًمكـ... مداظملِ:

 ـموُ! المد هلل يعنل: مَ سموًمقيشَ م ًَم  مرؾملِ. اًمشوخ:

 ال  وًمكـ رد قملوهؿ يَ ؿموخ. مداظملِ:

لراأ»ىعؿ  اًمرد قملوهؿ  اًمشوخ: َ قمند اهلل ال يَن  سَم  شمعرأل  ذا الديْ؟  «إن م

 ن.قمرومنَا اا مداظملِ:

َ » اًمشوخ: لراأ ظمةذوا مة ٌى  قمند اهلل ال ينَة  سمَة ُ وم س اشمققا اهلل وأ لقا ذم اًمطل َ اًمَن َ أهي ي

َ طمرأ ـ  ي   ؼ  ﴿و ذا مً قك مـ ىمقًمف شمعَمم  مق ٌس مـ ىمقًمف شمعَمم:  « طمؾ ودقمقا م م  و 

ةةَة ضم  ةةةف  خم  ر  ةةةؾ  ًم  ُ  *  اهلل      ع  ةةة
 ً ْ  ال حي     و ةةة ـ  طم  ةةة

ةةةف  م  ىم  ز  ي ر  وميىةةةَ أشمعجةةةُ مةةةـ  [3-2]الطالالال: :﴾و 

سمعةةض إظمقاىنةةَ اًمطوٌةةلم اًمةةذيـ ي ةةدرون م ةةؾ  ةةذا اًمش ةةَو   و ةةل ظمةة أل ى ةةقص 

ؿ  ﴿اًمك َب واًمًنِ  رسمنَ يقق :  يم  وا اهلل   ي نٍم   ن  شم نٍم  
ومهةؾ يكةقن ىٍمة اهلل  [0]محمالد:﴾ إ 
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سممع ةةةةةوِ اهلل  سمم ًَمشةةةةةِ مةةةةةَ أىمةةةةةق  ؾمةةةةةنِ رؾمةةةةةق  اهللن  ىةةةةةف  ةةةةةذا اًمًةةةةةنِ هلةةةةةَ معنةةةةةك 

ًمًةةةنِ اًمةةةكم ىمةةةَ  قمنهةةةَ ا قمةةةرا : واهلل يةةةَ رؾمةةةق  اهلل! ال أزيةةةد اصةةةط طمل  يعنةةةل: ا

قملةةوهـ وال أىقةةص  يعنةةل: مةةَ سمةةدا ي ةةكم  ء مةةـ اًمًةةنـ   ةةؾ يكةةقن ىٍمةة اهلل مةةـ 

  واهلل أىَ أشمعجُ يمؾ ¢قمٌَد اهلل ًمونَ  ىٍم اهلل ًمعٌَد اهلل سمم ًَمشِ أوامر رؾمق  اهلل 

ا اًمش ةةَو  يمَىةةّ مةةـ اًم عجةةُ مةةـ م ةةؾ  ةةذا اًمش ةةَو  اًم ةةل ىًةةمعهَ  وًموةةّ أن  ةةذ

ىَس ًموًقا معنَ قمغم اجط  قمغم اًمك َب واًمًنِ  ىقق : إن  ًالء مـ أ ؾ اًمرأ  

يققًمقن مَ يش هقن  ًمكـ قمهدىَ سمٌعض  ًالء اًمذيـ شمٌلبنَ م ةؾ  ةذا اًمش ةَو  أيشةؿ 

معنَ قمغم اجط قمغم اًمك ةَب واًمًةنِ  ومةٌذا يمةَن ىٍمة اهلل سمنٍمة أطمكةَأ اهلل  ومكوةػ 

 سممع ةةةوِ أطمكةةةَأ اهلل قمةةةز وضمةةةؾ اسم ةةةداء  أو  ظمطةةةقة ىمشةةةوهَ ىطمةةةع أن ىنةةةَ  ىٍمةةة اهلل

ى ًَمػ وموهَ أوامر اهلل سمكجةِ أيةش؟ ال ةق  قمةغم ىٍمة اهلل ذم اعمًة قٌؾ اًمقريةُ 

 أو اًمٌعود. 

  ورءهبب   ببعا و ببعا  شببتؿ 

 

 

 

    هؽبن اب   بعا نبإرء نإلكب  

ومةة  سموكةةقن أصةةق  مةةَ يٌ بوةةف  ةةًالء اإلظمةةقان سمطريةةؼ خمًَمشةةِ اًمنمةةيعِ  خمًَمشةةِ  

اًمنمةةيعِ قمةةغم ا ىمةةؾ ذم ا وامةةر  سمةةس أىةةَ أريةةد أن أزيةةد قمةةغم ذًمةةؽن طم ةةك خمًَمشةةِ 

َ  إىةةةف  ةةةذا مةةةَ ًمنةةةَ وموهةةةَ  ةةةذا مةةةق وىم هةةةَ ومةةةق زمنهةةةَ  اًمًةةةنـ مةةةَ  ةةةقز أن ى  ةةةذ َ يشجةةة

 وسمعض همػم  ًالء يققًمقن ودقمقىَ مـ اًمقشقر وظمذوا ًمنَ سمًَملٌَب واى هك ا مر.

 ر . ذا مَ يمنَ ىنكرا قمغم اجل قمَت ا ظم مداظملِ:

إيةةةةف ؾمةةةةٌكَن اهلل  ؾمةةةةٌكَىؽ اًملهةةةةؿ وسمكمةةةةد  أؿمةةةةهد أن ال إًمةةةةف إال أىةةةةّ  اًمشةةةةوخ:

. َ  أؾم بشر  وأشمقب إًموؽ ضمزايمؿ اهلل ظمػم  وع

 (  00:  56: 07/ 136) اهلدى والنور /
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 باب وٍْ

 مَ الكؿ اًمنمقمل ذم دظمق  جملس ا مِ؟ مداظملِ:

 جملس ا مِ! اًمشوخ:

 اًمنقاب  جملس اًمنقاب. مداظملِ:

 ىَ ومَ ؿ  ًمكـ ًمق صمٌّ قمغم االؾمؿ ًمعملنَ حمًَة قملوف.أ اًمشوخ:

 ذا ًموس جملس ا مِ   ذا سمرعمةَن   ةذا جملةس ا مةؿ اًمة  إؾمة موِن  ىةف ذم 

َ : حتكةؿ سمة  أىةةز  اهلل  وملةوس وموهةَ جملةةس  ا مةِ اًم ةل  ةةل أوال : مًةلمِ  و ةل صمَىوةة

ومر  وًمكةـ يًمك سممجلس ا مِن  ن  ذا اًم ًموِ شم نَؾمةُ مةع اًمن ةَأ اًمبةر  اًمكةَ

قر    ﴿ ةةذا اًم ًةةموِ ال شم  ؿمةةك أسمةةدا  مةةع اًمن ةةَأ اعمًةةلؿ اًمةةذ  يقةةق :  ةة ؿ  ؿم  ر    ةة أ م  و 

ؿ   و ن ه  ر  ﴿  واايِ ا ظمر : [38]الشور :﴾سم   ا  م 
ؿ  ذم  ر   
َو  ؿم   .[155]آل عمران:﴾و 

 ىمد  شك  ذا اًمك أ اعمجمؾ قمغم سمعض اًمنَس وم  سمد ًمنَ مـ شمش وؾ طمقًمف:

ؿ  ذم  ﴿ؾ ذم اايةةةِ ا ومم نمةةةرا  ًمنٌوةةةف سمققًمةةةف: طموةةةن  ىمةةةَ  رسمنةةةَ قمةةةز وضمةةة ر   
َو  ةةة ؿم  و 

ر   صمؿ عمَ أظمؼم قمـ اًمن َأ اإلؾم مل ذم ا مِ اإلؾم موِ سمَايِ  [155]آل عمران:﴾ا  م 

ؿ  ﴿اًم َىوِ ومقَ :  و ةن ه  قر   سم  ؿ  ؿم  ر    أ م  ِ  يعةرأل يمةؾ مًةلؿ طم ةك  [38]الشالور :﴾و  سمدا ة

َ  سمةةَعمعنك اًمكَمةةؾ اًم ةةك و  وطمًةةٌف أن يكةةقن ـمًَمةةُ قملةةؿ وأو  ًمةةق ب يكةةـ قمَعمةة

ر  اًمعلةةة ء ذم أن يشهةةةؿ مةةـة يمةةةؾ مةةـة  ء مةةةـ اًمةةةققمل واًم قَومةةةِ  اإلؾمةةة موِ ومٌىةةةف ؾموشةةَة

ااي لم: أن أمر ؿ..  ؿ.. وؿمَور ؿ.. اًمكمػم ذم يمؾ مـ اايِ ال شمعنل اايِ يمؾ ومرد مـة 
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 .أومراد اعمًلملم

أومةراد اعمًةلملم  أمَ جملس ا مِ اعمزقمقأ أ : اًمؼمعمَن ومهق يعنل: يمؾ ومرد مةـ

ال ومر  قمند ؿ سملم صًَم  وـمًَم   وسملم قمَب وضمَ ؾ  ىعؿ  ؿ هلؿ رشوط معروومِ 

َ   إذا قمرومنةةَ  ةةذا القوقةةِ  وًمكنهةةَ مدىوةةِ وًمةةوس هلةةَ صةةلِ سمَ طمكةةَأ اًمنمةةقموِ مطلقةة

َ   مةع يمةؾ أومةراد ا مةِ دون شمشريةؼ سمةلم  و ل أن الكؿ اإلؾم مل ال ينشي جملًة

طةةًَم   طمونةةذا  قمرومنةةَ أوال : أن اًم ًةةموِ همةةػم رشقموةةِ اًمعةةَب واجلَ ةةؾ  واًم ةةًَم  واًم

َ : ومهةةؿ اًمًةةَةؾ اجلةةقاب: أن اًمةةدظمق  ذم م ةةؾ  وسمةةَ ومم معنَ ةةَ همةةػم رشقمةةل  وصمَىوةة

َ ن  ىف يم  ىموؾ:   ذا اعمجلس ًموس رشقمو

  ؾ يً قوؿ اًم ؾ واًمعقد أقمقج.

إذا يمَن اؾمؿ  ذا اعمجلس همػم إؾم مل وممً ا يَ شمر ! مَذا ؾموكقن؟ ؾموكقن 

مل اًموقأ اًمرىمص واج قمِ: سمًَمشنقن اجلمولةِ  وىًةمل اًمرسمةَ اعمكةرأ سمةنص يم  ىً

َ : سمَعمنمةةوسمَت  : سمًَمنٌوةةذ  وطمةةدي  اًمك ةةَب واًمًةةنِ: سمًَمشَةةةدة  وىًةةمل اجمةةر ىمةةدي  

يًةةةمقيشَ سمبةةةػم »اًمروطموةةِ  و ةةةذا يمةةة  ضمةةةَء ذم الةةةديْ اًم ةةةكو  سمًَمنًةةةٌِ ًمل مةةةر: 

 .«اؾممهَ

. َ  أفمـ أىنل أقمطوّ ضمقاسمؽ متَم

 (  00:  16: 23/ 333ور /) اهلدى والن
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 باب وٍْ

  ؾ  قز  ذا اًم ك  ت ذم اًمدظمق  ذم جملس ا مِ؟ مداظملِ:

 ال  قز. اًمشوخ:

 ؾممعنَ يَ ؿموخ.. مداظملِ:

 ن شمًموِ )اىقطَع(  اإلؾم موِ و ل اًم ةل حتكةؿ سمة  رشع اهلل وإمةَ أن  اًمشوخ:

حيكةؿ سمنمةع  شمكقن همةػم أمةِ  واجلةقاب طمون ةذ قمةغم  ةذا اًم ش ةوؾ  ومهةق إذا يمةَن ال

 اهلل وم   قز االىك أ إمم م ؾ  ذا اعمجلسن  ىف ال يم ؾ ا مِ اإلؾم موِ.

 ؾممعنَ أىؽ ىملّ يَ ؿموخ  قز وًمكـ سمنموط. مداظملِ:

ال مَ  قز   ذا اًمنموط إذا يمَىّ ىمةد شمكةقن ى ريةِ وهمةػم قمملوةِ  ومهةؾ  اًمشوخ:

 أىّ شمذيمر مَ  ل اًمنموط اًم ل سملب ؽ قمنل؟

 أن حيَومظ اإلىًَن قمغم ىشًف. اًمنمط ا و  مداظملِ:

 و ؾ يمكـ  ذا؟ اًمشوخ:

 مَ ضمرسمّ. مداظملِ:

 إن ؿمَء اهلل مَ دمرب..  اًمشوخ:

 يعنل  ذا اًمنموط ال يمكـ.. مداظملِ:

ال يمكةةةـ حتقوقهةةةَ  وىكةةةـ ىشةةةَ د يم ةةةػما  مةةةـ اًمنةةةَس اًمةةةذيـ يمةةةَن هلةةةؿ  اًمشةةةوخ:
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  منطلةةةةةؼ ذم طموةةةةةَهتؿ قمةةةةةغم ا ىمةةةةةؾ ذم م هةةةةةر ؿ ذم ًمٌَؾمةةةةةهؿ  ذم لوةةةةة هؿ  طموةةةةةن

َ   ةةةؿ يةةةؼمرون ًمةةةذًمؽ  يةةةدظملقن ذًمةةةؽ اعمجلةةةس وإذا سم ةةةَ ر ؿ شمبةةةػم وشمٌةةةد   وـمٌعةةة

ويًةقهمقن أن  ةذا مةـ سمةَب اعمًةَيرة  ًمكةـ ىكةةـ ىمةد صمٌةّ ًمةدينَ سمةين اًم ةَ ر قمنةةقان 

اًمٌَـمـ  وأن ص ح اًمٌَـمـ مةرشمٌط سم ة ح اًم ةَ ر  ومةٌذا سمةدأ اإلىًةَن يشًةد فمةَ را 

إمم اًمٌَـمـ ومـ ذًمؽ ىمقًمف  سمم ًَمش ف ًمنمقمف ومذًمؽ دًموؾ قمغم أن اًمشًَد ىمد شمنب

قملوةةةف اًم ةةة ة واًمًةةة أ ذم طمةةةديْ اًمةةةنع ن سمةةةـ سمشةةةػم اعمعةةةروأل ووموةةةف: أال وإن ذم 

اجلًةةةد مكةةةبِ إذا صةةةلكّ صةةةل  اجلًةةةد يملةةةف وإذا ومًةةةدت ومًةةةد اجلًةةةد يملةةةف أال 

َ  دظملةةقا اًمؼمعمةةَن سمًَملٌةةَس اًمعةةر  اإلؾمةة مل صمةةؿ سمعةةد أيةةَأ  و ةةل اًمقلةةُ  ومرأينةةَ ىَؾمةة

زهيؿ   ذا دًموؾ اًمشًةَد وإال اًم ة ح؟ ومشةو  ؾمةٌؼ مةـ  ىملولِ همػموا ًمٌَؾمهؿ وهمػموا

اًمك أ م َ   ن اًمداظمؾ اًموقأ ذم اعمج معَت اًم ل يبلةُ قملوهةَ اًمشًةَد أىةف يشًةد 

  ق سمد  أن ي  ل  همػما يَ أظمل.

 ( 00:  41: 35/   352) اهلدى والنور / 
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 حهي دخٕه الربملاُ

ًمةدظمق  اعمًةلملم أو سمعةض  ضمزا  اهلل ظمةػم   نةَ مًةيًمِ طمقوقةِ سمًَمنًةٌِ مداظملِ:

 ا طمزاب أو اجل قمَت اعمًلملم اًمؼمعمَىَت  ؾ  ذا ضمَةز؟ 

 أسمدا    ال  قز  ال  قز. اًمشوخ:

 ومَ  ق اًمدًموؾ ضمزا  اهلل ظمػم. مداظملِ:

اًمةةةدًموؾ سمةةةَر  اهلل وموةةةؽ إىةةةف اًمؼمعمَىةةةَت ب شمقةةةؿ قمةةةغم دؾمةةة قر االؾمةةة مل  اًمشةةةوخ:

قمةةةةغم ؿمةةةةعقرؿ سميىةةةةف ديةةةةـ اًمدوًمةةةةِ )اىقطةةةةَع( اقم ةةةةَد الكةةةةَأ اعمًةةةةلمقن أن يةةةةدضملقا 

اإلؾم أ اؾم    ومهةذا اًمؼمعمَىةَت ًموًةّ ىمَةمةِ قمةغم اإلؾمة أ  واًم جةَرب سم ييمةد أىةف 

شمعَمؾ اعمًةلملم مةع اًمؼمعمَىةَت  ةذا  ةل مةـ  لةِ اًمنكًةَت اًم ةل شم ةوٌهؿ   ة  

 ةةقن صةةَر ذم مةةَ ؿمةةَء اهلل قمنةةدىَ اى  َسمةةَت  وصةةَر ديمقراـموةةِ  ومةةَ ؿمةةَء اهلل ىجةة  

َ    ومًَمدًموؾ أىف ال ا يم ريِ اًمًَطم قِ مـ اعمًلملم  ًمكـ مَ اؾم طَقمقا أن يعملقا ؿمو 

 قز أوو  مـ اًمشةمس ذم رسمةع اًمنهةَرن  ىةف ال  ةقز دقمةؿ الكةؿ اًمةذ  حيكةؿ 

سمبػم مَ أىز  اهلل  طمًٌنَ سم ء  أن ىككؿ رهمؿ أىقومنَ سمققاىلم  ًَمػ رشيعِ رسمنةَ  أمةَ 

لوِ أيمؼم مـ ا ومم  صمؿ  أن ىنكؿ ىكـ إمم جملس حيكؿ ومونَ  ذا اًمققاىلم  ومهذا سم 

مـ اًمدًموؾ ااظمر أىف  ذا يعطل  ديرا  ًملمًلملم  ويٍمومهؿ قم   ُ أن ي لةقا 

مً مريـ وموف مـ ضمهِ أوال : شمعلؿ اإلؾم أ  وظمَصِ سم عٌػمىةَ ىكةـ: اإلؾمة أ ا و  

اًمًةةةلشل قمةةةغم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ وشمطٌوقةةةف ذم ىشقؾمةةةنَ  و ةةةذا يشةةةبؾ اًمنةةةَس وسمعةةةض 

  مقضمقدة اًموقأ مٍ قملوهَ أيم ةر مةـ ى ةػ ىمةرن مةـ اًمزمةَن  وب ا طمزاب ال شمزا
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َ  وًمةةةق أن شم ةةةةك  سمعةةةض اعمشةةةةَ وؿ اًم ةةةل ورصمنَ ةةةةَ مةةةـ نسمَ نةةةةَ ةشمًةةة طع أن شم ةةةنع ؿمةةةةو 

وأضمةةدادىَ  سم ةة أل اًمةةذيـ أظمةةذوا سمَجطةةِ اعمةة غم متًةةكقا سمققًمةةف قملوةةف اًمًةة أ ذم 

َ ؿمةةَء اهلل شمعريشةةف ًملشةةر  اًمنَضموةةِ  ةةل اًم ةةل قمةةغم مةةَ أىةةَ قملوةةف وأصةةكَ   ومهةةًالء مةة

صةةلكقا ىشقؾمةةهؿ  صةةلكقا أطمًةةنقا شمرسموةةِ أوالد ةةؿ  وإظمةةقهتؿ وأظمةةقاهتؿ  واى نمةة 

اجػم مَ ؿمَء اهلل طم ك وصةؾ إمم سمة د اًمبةرب واًمكشةر واًمكة    سموةن  اجل قمةَت 

َ  طم ةةك ذم ذوات ىشقؾمةةهَ  وًمةةذًمؽ ال  ةةقز االؿمةةؽما  ذم  اًمًوَؾمةةوِ مةةَ صةةنعّ ؿمةةو 

ى  َسمةَت اعمٌةدأ ومَؾمةدن  ىةف ال يقضمةد ذم  ذا االى  َسمَت  وسم َصِ أىف ذم  ذا اال

 اإلؾم أ  ء اؾممف اى  َب إيف ىعؿ.

ومَالى  َسمَت اًموقأ ذم يمؾ اًمٌ د اًم ل شمقع وموهَ االى  َسمةَت ال ىًة  نل منهةَ سمة د 

ؽم    سمَعمَ  سمَجلَا سمةة.. إمم نظمةرا  وًمةذًمؽ  ةرج  إؾم موِ  أو سم د أوروسموِ يملهَ شم ش 

جمػم واعمرأة اًمشَضمرة و.. و.. إمم نظمرا   ًالء وموهَ اًمشَؾمؼ واًمشَضمر واًمًكػم وا

ت  اًمةةذيـ سمةةد ؿ ي ةةلكقا اًمشةةعُ وينٍمةةوا ا مةةِ  ظمَصةةِ ا مةةِ اإلؾمةة موِ   ةَة و ه    ﴿

ون ﴾ د  َ شم ققم   
َت  عم  و ه   .[36]المؤمنون:  

 ضمزا  اهلل ظمػم. مداظملِ:

 وإيَ . اًمشوخ:

أ اًمطوةُ يَ أظمل قمندمَ شمقاضمف سمعض اًمنةَس رةذا القةَةؼ و ةذا اًمكة  مداظملِ:

 يقق  ًمؽ:  ذا مًيًمِ اضم هَديِ ومهؾ  ذا يم أ مقٌق ؟

مرومةةقض سمَعمَةةةِ ملوةةقن  أوال : ىكةةـ ىقةةق  هلةةًالء اًمةةذيـ يققًمةةقن:  ةةذا  اًمشةةوخ:

مًةةةيًمِ اضم هَديةةةِ  مةةةـ اعمج هةةةد وموهةةةَ  أيةةةـ  ةةةًالء اعمج هةةةدون و ةةةؿ أهملقةةةقا سمةةةَب 

 كرر يمؾ االضم هَد  ال حيًـ أطمد ؿ أن ي كم ص ة اًمرؾمق  قملوف اًمً أ   ذا شم

 يقأ مس مرات  ويـ  ذا اعمج هد؟ اهلل اعمً عَن اهلل اعمً عَن.
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مداظملةةِ نظمةةر: أطموةةَن سمعةةض اًمنةةَس يعنةةل: يةةي  سمٌؿمةةكَ  يقةةق :  ةةؾ ىةةؽم   ةةذا 

 ا ؿموَء ًملن َر  أو ًملشوققمولم أو ًمل ريمًوِ؟

 اًمرؾمق  مَذا ومعؾ؟ اًمشوخ:

 سمَر  اهلل وموؽ. مداظملِ:

 مَذا ومعؾ؟ اًمشوخ:

 لكشَر.شمر  مكِ ًم مداظملِ:

 ةةؿ ي نةةقن إىةةف  ةةذا اًمكةة أ يعنةةل  ء طمجةةِ ىمقيةةِ ضمةةدا    ةةؿ ًمةةق قمرومةةقا  اًمشةةوخ:

القوقةةِ يمةةَىقا ؾمةةلكقا ـمريةةؼ اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ  وطمون ةةذ ؾمةةقأل ال يٌقةةك قمةةغم 

وضمةةةف ا رض ؿمةةةوققمل أو يمةةةَومر أو ملكةةةد يًةةة طوع أن يقةةةػ أمةةةَأ اًمةةةدقمقة  صةةةكو  

ٌ ةةةلم   ال﴿اإلؾمةة أ ال يقيضةة قمةةةغم  ةةًالء ا ومةةراد  ىةةةف قمةةد  يملةةف   ةةد  شم  ـ  ىم  ي  اًمةةد 
اا  ذم  ةةةر   إ يم 

ـ   ةةة
ةةةد  م  ؿم  ةةةل   اًمر  َ  دمةةةَا اًمن ةةةَأ [256]البقالالالر :﴾ اًمب    ًمكةةةنهؿ ال يًةةة طوعقن أن يعملةةةقا ؿمةةةو 

اإلؾمةةةة مل  ومهةةةةؿ ي نةةةةقن إىةةةةف سمم ةةةةؾ  ةةةةذا ا ؾمةةةةًَموُ اًمةةةةققمرة يمكةةةةـ اًمقكةةةةَء قمةةةةغم 

 اًمشوققمولم واًمٌع ولم واعم طمدة  وًموس يمذًمؽن  ىف ومَىمد اًمٌمء ال يعطوف.

 (  00:  02:  10/ 328) اهلدى والنور/

 باب وٍْ

ؾمًا  ذم اًمًوَؾموِ  نَ  إظمقان ًمنَ يطلٌقن منَ أن ىدظمؾ ًملؼمعمَن  ذا  مداظملِ:

اًمذ  يًمقىف.. وًمكـ سمنمط  ق اإلص ح إن اى شك اإلصة ح ظمرضمةقا أو ظمرضمنةَ  

 وم  طمكؿ  ذا؟

قمةةةةةَت ال  ةةةةةقز اًمةةةةةدظمق  ذم اًمؼمعمَىةةةةةَت اعمقضمةةةةةقدة اًموةةةةةقأ ذم الك اًمشةةةةةوخ:
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اًمعرسموةةةةةةِ وال أىمةةةةةةق : الكقمةةةةةةَت اإلؾمةةةةةة موِن  يشةةةةةةَ ًموًةةةةةةّ ىمَةمةةةةةةِ قمةةةةةةغم اًمن ةةةةةةَأ 

اإلؾمةةة مل واًمبَيةةةِ ال شمةةةؼمر اًمقؾمةةةولِ  أ : اًمةةةدظمق  مةةةـ أضمةةةؾ اإلصةةة ح  ةةةذا يمةةة أ 

 ظموَزم:

 .و ؾ ي ل  اًمعطَر مَ أومًد اًمد ر

واًمقاىمع أن يم ػما  مـ اًمنَس اإلؾم مولم طمون  يدظملقن م ؾ  ذا اًمؼمعمَىَت مـ 

دون سمًةةةٌُ اجلةةةوط مةةةـ اًمنةةةقاب اًمةةةذيـ أضمةةةؾ أ ةةة  ً ش  ل كقن أ : ي  ةةة ن ي ةةةلكقا  ةةةؿ ي   

 هةةقر ؿ ًموًةةقا إؾمةة مولم وم جةةد ؿ مةة     هةةقر ؿ طملوقةةل اًملكوةةِ  ومةةٌذا دظمةةؾ 

اعمةةدقمل اإلصةة ح  ضمةةؾ اإلصةة ح وًمةةف لوةةِ  ولةةِ ومةةيو  اإلصةة ح يٌةةدأ سملكو ةةف 

اًمعَمةةِ ذم ومةة  يةةزا  ييظمةةذ منهةةَ وييظمةةذ منهةةَ طم ةةك شم ةةٌ  لوةةِ قمةةغم مةةذ ُ سمعةةض 

 اًمٌ د اًمًقريِ طموْ يققًمقن  نَ :

 ظمػم اًمذىمقن إؿمَرة شمكقن.

 مشهقأ  ذا اًمك أ قمند ؟

 ىعؿ. مداظملِ:

ـموةةُ! ويةةدظمؾ و ةةق م لةةٌس سمًَملٌةةَس اًمعةةر  اإلؾمةة مل ومكوةةن   ةةد  اًمشةةوخ:

اعمج مةةةةع اًمةةةةذ  طمقًمةةةةف ًمٌَؾمةةةةهؿ إومرىجةةةةل أضمنٌةةةةل ومةةةة  يةةةةزا  ي طةةةةقر طم ةةةةك يبةةةةػم زيةةةةف 

وىلمًةةةةف عمةةةةس اًموةةةةد ذم  ةةةةًالء اًمةةةةذيـ يةةةةدظملقن اإلؾمةةةة مل   ةةةةذا اًمةةةةذ  ىشةةةةَ دا 

سمرعمَىةةةَت سمةةةزقممهؿ ًممصةةة ح وإذا رةةةؿ يعةةةقدون إمم اإلومًةةةَد ذم ذوات أىشًةةةهؿن 

وميطمًةـ شميديٌنةَ وقملمنةةَ وأطمًةـ شمعلومنةَ  مةةـ ذًمةؽ أىةةف  ¢وًمةذًمؽ أدسمنةَ رؾمةةق  اهلل 

إن الة   سمةلم والةراأ سمةلم وسموةنه  أمةقر مشة ٌهَت ال يعلمهةـ يم ةػم مةـ »ىمَ  ًمنَ: 

س  وممةـ اشمقةةك اًمشةٌهَت ومقةد اؾمةة ؼمأ ًمدينةف وقمروةف  إال وإن ًمكةةؾ ملةؽ محةةك  اًمنةَ

ومهةًالء  «إال وإن محك اهلل حمَرمف  أال ومـ طمةَأ طمةق  المةك يقؿمةؽ أن يقةع وموةف
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 اًمذيـ يدظملقن اًمؼمعمَىَت حيقمقن طمق  المك ويقعقن وموف.

 (  00:  17: 22/ 339) اهلدى والنور / 

 باب وٍْ

 ق  ذم اًمؼمعمَن؟اًمًًا : مَ  ق طمكؿ اًمدظم

 اجلقاب: مَ  قز.

 ( 00: 27: 10/ 344) اهلدى والنور /

 باب وٍْ

 اًمدًموؾ قمغم قمدأ رشقموِ اًمؼمعمَن طم ك ىيظمذا ؟ مداظملِ:

 اًمدًموؾ أظمل يًظمذ مـ جممقع مـ ا مقر:  اًمشوخ:

َ   و ةةةةةذا أفمنةةةةةف معةةةةةروأل ًمةةةةةد   َ  إؾمةةةةة مو أوال : أن اًمن ةةةةةَأ اًمؼمعمةةةةةَين ًمةةةةةوس ى َمةةةةة

  قوو  سمعض اًمٌمء.اًمـ اجلموع  وًمكـ السمد م

َ  أن اًمؼمعمَىَت ىمَةمِ قمغم اى  َب اًمشعُ عمةـ ينةقب قمةنهؿ ذم  شمعلمقن  وع

جملةةةةس ا مةةةةِ اًمةةةةذ  يًةةةةمقىف سمًَمؼمعمةةةةَن  ومَالى  َسمةةةةَت ىمَةمةةةةِ قمةةةةغم أؾمةةةةَس همةةةةػم 

  سمةلم اًم ةًَم  واًمطةًَم   وسمةلم ق  ً ة   سمةلم اعمًةلؿ واًمكةَومر  وشم  ق  ً ة إؾم ملن  يشةَ شم  

ضمؾ واعمرأة  و ذا يملهَ أمقر خمًَمشِ ًممؾم أ  ومقاومقِ اًمعَب واجلَ ؾ  وسملم اًمر

 ًمعَدة اًمكشَر ذم سم د ؿ سم د اًمكشر واًمك  .

ومكون  ي ٌنك اعمًلؿ م ةؾ  ةذا اًمن ةَأ سمَى  ةةف ًملؼمعمةَن معنةك ذًمةؽ: أىةف ظمةًَمػ 

قر   ﴿شةةةقر   اًماًمن ةةةَأ اإلؾمةةة مل اًمقةةةَةؿ قمةةةغم ومهةةةؿ ظمةةةَص ايةةةَت  ةةة ؿ  ؿم  ر    ةةة أ م  و 
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ؿ   و ن ه   .[38]الشور :﴾سم 

ر  ﴿  ا  م 
ؿ  ذم  ر   
َو  ؿم   .[155]آل عمران:﴾ و 

ةةةة أىمةةةةق : وم   ظمةةةةَص هلةةةةذا اًمن ةةةةقص  وإن يمةةةةَن  ةةةةذا اًمشهةةةةؿ اجةةةةَص  ةةةةق  ء  ؿٌ ه 

َ  ىٌوف قملوف  واو  ضمدا  ال ي كمؾ ؾمقاا أو همػما  ىمَ  اهلل قمز وضمؾ ذم اًمقرنن خمَـمٌ

ر  ﴿اًمً أ:   ا  م 
ؿ  ذم  ر   
َو  ؿم   .[155]آل عمران:﴾ و 

ة أىةةةةةف ال يعنةةةةةل قمَمةةةةةِ اعمًةةةةةلملم رضمةةةةةَال  وىًةةةةةَء  قمةةةةةَعمهؿ ىعلةةةةةؿ ىكةةةةةـ سمًَميةةةةةور

وضمةةَ لهؿ  مةةـ يمةةَن يلةةقذ سمةةف  و ًَمطةةف و ًَمًةةف  ومةةـ يمةةَن ال يةةراا إال ذم اًمًةةنِ 

مةةرة  أو ذم اًمعمةةر مةةرة ال يعنةةل رسمنةةَ قمةةز وضمةةؾ رةةذا اايةةِ م ةةؾ  ةةذا اعمعنةةك اًمقاؾمةةع 

 اًمشَمؾ هلذا ا ىقاع  و ذا ا ضمنَس.

ومةةقن ر  ع  اًم ةة ة واًمًةة أ سمَؾم شةةَرهتؿ؟  ةةؿ اًمةةذيـ ي  إذا : مةةـ  ةةؿ اًمةةذيـ أمةةر قملوةةف 

قمنةةد ومقهةةةَء اعمًةةةلملم سمي ةةةؾ الةةةؾ واًمعقةةةد  يعنةةةل: أ ةةةؾ اًمعلةةةؿ أ ةةةؾ االظم  ةةةَص  

ومـ مزايَ  ًالء سمعد اإلي ن اًم  ح  صمؿ أن يكقىةقا ىمةد أقمطةقا مزايةَ ي شقىمةقن رةَ 

 قمغم قمَمِ اًمنَس مـ ضمهِ  ويً شود اعمً شػم هلؿ مـ مزايَ ؿ مـ ضمهِ أظمر .

 ةةذا اًمن ةةَأ اإلؾمةة مل ذم اًمشةةقر   ةةق همةةػم اًمن ةةَأ اًمؼمعمةةَين اًم ةةقرة واوةةكِ 

ضمةةدا  ضمةةدا   وًمةةذًمؽ ومًةةوكقن ذم اًمؼمعمةةَن اًم ةةًَم  واًمطةةًَم  اعمةةًمـ واًمكةةَومر   ةةذا 

ن مةةةـ اًمكشةةةَر أو اعمًةةةلمقن همةةةػم قمةةةـ ضمهةةةِ ومةةةـ ضمهةةةِ أظمةةةر  ؾمةةةوكَو  اعمًةةةلم

ومةةع  مةةش ظموةةَ  اًم ةةَللم ؾمةةوكَوًمقن سمشةة ك اًمطةةر   و ةةذا أمةةر واىمةةع مةةَ ًمةةف مةةـ دا

واىمةةةع سم ك ةةةػم أصةةةقاهتؿ سم ك ةةةػم ؾمةةةقاد ؿ ذم اًمؼمعمةةةَن سمنمةةةاء ا صةةةقات أ : رشاء 

 اًمك ةر  ومـ يمَن مًل   ال يشعؾ ذًمؽ.

وقمغم  ذا ؾم كقن اًمعَىمٌِ أىف ال ينج  ذم اًمؼمعمَن  ذا إال مـ ًموًقا صَللم  

ؿ و ةةذا إن ىجةة  مةةنهؿ ومًةةوكقن اًمنةةَضمكقن ىملولةةلم ضمةةدا   وطمةةلم ذا  ومةة  يكةةقن هلةة
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صقت ًمف شميصمػم ذم اًمؼمعمَنن  ن اًمك رة اًمًَطمقِ ود ؿ  واًم جرسمِ أيمؼم دًموؾ  ومهَ 

ىكـ  نَ ذم اًمؼمعمَن ا ردين  ومرطمنةَ يم ةػما  طموةن  أقملنةّ اًمديمقراـموةِ اعمزقمقمةِ  

وأقمطوةةّ الريةةَت ًمةةمداب اإلؾمةة موِ  ودظمةةؾ ذم اًمؼمعمةةَن مةةَ ؿمةةَء اهلل مةةـ قمديةةد 

قا أو مةةَ دظملةةقا ا مةةر يمةة   ةةق يمةة  يمةةَن مةةـ مةةـ ا ومةةراد مةةـ اعمًةةلملم  ًمكةةنهؿ دظملةة

 ىمٌؾ.

 يعنل: يم  ىموؾ:

 و ؾ يً قوؿ اًم ؾ واًمعقد أقمقج ...

أصةةؾ اًمؼمعمةةَن ىمةةَةؿ قمةةغم أؾمةةَس ال إؾمةة مل  وًمةةذًمؽ ومةة  سمنةةل قمةةغم ومَؾمةةد ومهةةق 

ومَؾمد   ذا همػم ى َأ اًمؼمعمَىَت الزأ حيلػ سمبػم اهلل أو حيلػ سمَهلل مـ أضمؾ ينٍم 

َةؿ و ةةق خمةةًَمػ ًممؾمةة أ ذم يم ةةةػم مةةـ شمشَصةةولف  ومةةةـ اًمقةةَىقن  ينٍمةة اًمن ةةَأ اًمقةةة

أضمةةؾ  ةةذا وذا  وذا   ال  ةةقز ًملمًةةلؿ أن يةةدظمؾ اًمؼمعمةةَن وسمةةديؾ ذًمةةؽ قملوةةف أن 

يعنةةل: يكةةرس طموَشمةةف ًمؽمسموةةِ اعمًةةلملم وشمنشةة  هؿ ىشةةية إؾمةة موِ صةةكوكِ وشمةةرسمو هؿ 

 قمغم اإلؾم أ اًم كو .

 ( 00: 28: 13/ 344) اهلدى والنور /

 باب وٍْ

وخ  ةةةةؾ ذم دظمةةةةق  اًمؼمعمَىةةةةَت أو اًمةةةةقزارات سمكجةةةةِ أيشةةةةَ جملةةةةس ؿمةةةة مداظملةةةةِ:

 شمنميعل وًموس جملس شمنشوذ   ؾ  نَ  ىقص ذم اًمقالء واًمؼماء قمند اعمًلؿ؟

ىكةةـ ىقةةق : أىةةف ال  ةةقز عمًةةلؿ ومكةة   قمةةـ  َقمةةِ مةةـ اعمًةةلملم أن  اًمشةةوخ:

يةةدظملقا اًمؼمعمَىةةَت اًم ةةل أىمومةةّ قمةةغم ظمةة أل رشيعةةِ اهلل قمةةز وضمةةؾ  ذًمةةؽ  ن مةةـ 

ص اًمك ػمة ذم اًمقرنن اًم ل شمنهك اعمًلملم قمـ مقاالة اًمكَومريـ وقمـ مقالة اًمن ق
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اعمنةةةةَومقلم وأم ةةةةَهلؿ  ومكوةةةةػ ال ينهةةةةك رب اًمعةةةةَعملم قمةةةةـ أن ال يًةةةةَقمد اًمكشةةةةَر أو 

اعمنَومقلم اًمذيـ  ؿ مًلمقن وًمكنهؿ منَومققن  إمَ قمم   وإمَ اقم قَدا   وىكـ ىعلؿ 

َ ن أن اًمؼمعمَىَت اًموقأ  ل ى ؿ ًموًّ إؾم موِ و  ذا طمقوقةِ ال شمقٌةؾ منَىمشةِ إـم ىمة

َ  وال يعرأل اًمؼمعمَىةَت إال طموةن  همةزوا ذم   ن اإلؾم أ مٍ قملوف أرسمعِ قمنم ىمرى

قمقةةةر دار ةةةؿ واؾمةةة قمم قمةةةغم ديةةةَر ؿ اًمكشةةةَر وومروةةةقا قملةةةوهؿ ى مهةةةؿ وأومكةةةَر ؿ 

 وـمريقِ طموَهتؿ.

ومًَمؼمعمَىةةةَت ىمَةمةةةِ قمةةةغم أن الكةةةؿ ًملشةةةعُ والكةةةؿ ذم اإلؾمةةة أ هلل  و ةةةذا 

َ  مةةـ اًمقكةةَيَ واًم ةةل ىكمةةد اهلل وموهةةَ أىةةف ال ظمةة أل سمةةلم اعمًةةلملم قمةةغم مةةَ يعنةة ل أيكةة

وا  إ ن  ﴿سمونهؿ مـ اظم  أل يم ػم مـ اًمنقاطمل  أن الكؿ  ٌ ةد  ع  ر  أ ال  شم  ؿ  إ ال  هلل    أ م  ال  ك 

َا     ذا طمقوقِ ال شمقٌؾ اجلد   ومكوػ يقَ : الكؿ ًملشعُ. [40]يوسف:﴾إ ال  إ ي 

ا اًمؼمعمَىَت ًمةوس أيشةَ يعنةل: ىمَمةّ قمةغم الكةؿ سمبةػم مةَ أىةز  اهلل ومـ نصمَر  ذ

أصةةًَمِ  وإىةة  اعمةةنهٓ واًمطريقةةِ اًم ةةل ي جمةةع وموهةةَ اًمنةةَس ذم  ةةذا اعمجلةةس اًمةةذ  

يًةةةمك سمًَمؼمعمةةةَن أو شمر  ةةةف إمم جملةةةس ا مةةةِ اًمطريقةةةِ اًم ةةةل ي ةةةؾ إًموهةةةَ  ةةةًالء 

رصية  اًمقةرنن  اًمنَس ًموًّ  ةل ـمريقةِ إؾمة موِ  ذًمةؽ  ن اهلل قمةز وضمةؾ يقةق  ذم

لم  ﴿اًمكةةريؿ: 
م  ر  َعم  ج  ةة لم  يم 

ل م  ةة  ً ؾ  اعم   ةة ع  ن ج  قن  * أ وم  ةة م  ك  و ةةػ  حت   ؿ  يم  ةة ك  َ ًم  ةة -35]القلالالم:﴾م 

َ  مةةةةةـ اًمؼمعمَىةةةةةَت ًموًةةةةةّ اًمؼمعمَىةةةةةَت اًمقَةمةةةةةِ ذم سمةةةةة د اًمكشةةةةةر [36   أروين سمرعمَىةةةةة

َ  ال  ةًَمػ ذم مةنه ٓ واًمك   وإى  اًم ل اسم لوةّ رةَ سمة د اإلؾمة أ  أروين سمرعمَىة

لم  ﴿وصةةق  اعمن  ٌةةلم إمم اًمؼمعمةةَن قمةةغم ظمةة أل اايةةِ اًمًةةَسمقِ  
ل م  ةة  ً ؾ  اعم   ةة ع  ن ج  أ وم 

لم  
م  ر  َعم  ج  قن  * يم  م  ك  و ػ  حت   ؿ  يم  ك  َ ًم   .[36-35]القلم:﴾م 

َ  أن ى َأ اًمؼمعمَن أوال  ال يشر  سملم اعمًلؿ واًمكَومر  و ذا  وميى ؿ شمعلمقن  وع

َ  ذم أن مةةَ سمنةةل قمةةغم ومَ ؾمةةد ومهةةق ومَؾمةةد  وإذا يمةةَن ال يشةةر  سمةةلم اعمًةةلؿ يكشةةوكؿ سموَىةة
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واًمكَومر ومعنك ذًمةؽ أن ًملكةَومر طمةؼ االى  ةَب يمة  ًملمًةلؿ طمةؼ االى  ةَب  ومهةؾ 

ذم اإلؾمةة أ أن يكةةقن ذم جملةةس ا مةةِ  ذم جملةةس اًمشةةقر  يمةةَومر منمةة  سمةةَهلل قمةةز 

وضمؾ؟ طمَؿمَ هلل  وممـ سمَب أومم أن ال يشر   ذا اًمن َأ اًمذ  ب يشر  سملم اعمًلؿ 

ومر مـ سمَب أومم أن ال يشر  سملم اعمرأة واًمرضمؾ  وًمذًمؽ صَرت اًمؼمعمَىةَت واًمكَ

 ظملوط ملوط يم  يققًمقن ذم ؾمقريَ  وموهَ اًمنًَء ووموهَ اًمرضمَ .

صمةةةةؿ مةةةةـ ى ةةةةَةٓ قمةةةةدأ اًم شريةةةةؼ أيشةةةةؿ ال يشرىمةةةةقن سمةةةةلم اعمًةةةةلؿ اًم ةةةةًَم  واعمةةةةًمـ 

اًمطةةةًَم   سمع ةةةل ؿمةةةوققمل ملكةةةد  اعمهةةةؿ اؾمةةةمف حممةةةد سمةةةـ أمحةةةد  ال يمةةة  مةةةش مهةةةؿ 

ن ضمةةقرج سمةةـ ـمنوةةقس  مةةش مهةةؿ يملهةةؿ  َقمةةِ مةةقاـمنلم  واًموةةقأ  ةةذا اًمٌمةةء يكةةق

سمًَمٌمةةةةء يةةةةذيمر  يملمةةةةِ اًمةةةةذمولم رومعةةةةّ مةةةةـ ًمبةةةةِ اعمًةةةةلملم ذم  ةةةةذا اًمزمةةةةَن  يملمةةةةِ 

اًمذمولم رومعةّ وأىمةوؿ مقَمهةَ يملمةِ ىَقممةِ ًمطوشةِ ضمةدا  و ةل مةقاـمنلم  أىةّ مةقاـمـ 

أ   ظم ص هيقد  ىٍماين  ؿمةوققمل ملكةد مةش مهةؿ  أىةّ مةقاـمـ ًمةؽ طمةؼ م ةؾ

لم  ﴿ؿمةةةة ص نظمةةةةر  رسمنةةةةَ يقةةةةق : 
م  ر  َعم  ج  ةةةة لم  يم 

ل م  ةةةة  ً ؾ  اعم   ةةةة ع  ن ج  و ةةةةػ  * أ وم  ؿ  يم  ةةةة ك  َ ًم  ةةةة م 

قن   م  ك    ومهذا اعمشَرىمَت يملهَ ضمعلةّ ؾمةقاء   ومًةقوا سمةلم اًم ةًَم  [36-35]القلم:﴾حت  

واًمطًَم  سملم اًمرضمؾ واعمرأة  سملم اعمًلؿ واًمكَومر   ذا  ق أؾمةَس اًمؼمعمةَن  يموةػ 

وقريـ قمةغم اإلؾمة أ أن يبةػموا مةـ ى ةَأ اًمؼمعمةَن سمًَمةدظمق  ذم يريد اعمًلمقن اًمب

 ةةذا اًمن ةةَأ و ةةؿ أو  مةةَ دظملةةقا نمنةةقا سمةةفن  يشةةؿ مةةَ وصةةلقا إًموةةف إال رةةذا اًمطريقةةِ 

اًمقَةمةةةِ قمةةةغم ظمةةة أل رشيعةةةِ اهلل قمةةةز وضمةةةؾ  وىكةةةـ اان ومقضم نةةةَ سمةةةؾ ب ىشَضمةةةي رةةةذا 

َ أ هي  َ ﴿؟ إىكَر: اًمذ  يًمقىف سمَعمو َ  اًمقـمنل  مَ معنك  ذا اعمو َ  اًمقـمنل ؾ  ي  ىم 

ون   ر 
َوم  ةةة ك  ون  * اًم  ٌ ةةةد  ع  َ شم  ةةة ٌ ةةةد  م    أىةةةّ مًةةةلؿ  أىةةةّ يمةةةَومر  أىةةةّ [2-1:الكالالالانرون]﴾ال أ قم 

َ  أىمةةةةوؿ قمةةةةغم  ملكةةةةد؟ يملكةةةةؿ ؾمةةةةقاء ذم  ةةةةذا اًمؼمعمةةةةَن  إذا   ةةةةؾ شم  ةةةةقرون أن مو َىمةةةة

 اًم ًقيِ سملم اعمًلؿ واًمكَومر يمكـ أن حيكؿ سم  أىز  اهلل  ويمكـ هلًالء ا ومةراد

َ  سمةةين  َ   مةةَ يكةةقن شمبوةةػم ضمةةذري اًمقلولةةلم مةةـ اعمًةةلملم أن يبةةػموا  ةةذا اًمن ةةَأ ضمةةذري

يًَير اًمنَس ذم و هلؿ سمؾ  ةُ يمة  يمةَن اًمًةود ىمطةُ رمحةف اهلل يةي  سمعٌةَرة ال 

سمةةد مةةـ اعمشَصةةلِ  ال سمةةد مةةـ اعمشَصةةلِ يمةة  اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ اسم ةةدأ طموَشمةةف ذم 
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ت  ﴿سميىف ب يريمـ  وىمد ىمَ  شمعَمم:  اًمدقمقة إمم اهلل وإمم حمَرسمِ اًمطقاهموّ د 
د  يم  ق  ًم 

ل و    و   َ ىم  ؿ  ؿم  و ه  ـ  إ ًم  يم  ر    طمَؿمَا ًمكـ ىمَ  ًمف ذًمةؽ ًمكةل ىكةـ ال ىةريمـ [04]اإلسرا :﴾شم 

 إمم  ًالء اًمكشَر اعمنميملم.

والديْ ذم  ذا ـمقيؾ اًمذيؾ ضمدا  ضمةدا  ًمةذًمؽ ىكةـ ال ىن ة  اًموةقأ أن يةدظمؾ 

 مع وِ اهلل قمز وضمؾ. مًلؿ قمكقا  ذم سمرعمَن ىمَةؿ قمغم

َ  ضمدا  ؾممعّ أؾم لِ وأضمقسمِ شمقضمف إمم مً ق  يمٌػم ذم اًمؼمعمَن و ةق يم ةؾ  ىمريٌ

َ  إذا سمف يميىف يعنل: ي كلؿ يم أ ي علةؼ سمَالىم  ةَد واًم قؾمةعِ ًملنةَس.. و  َ  إؾم مو طمزسم

... و ... إمم نظمةةرا ومةةَ شمكلةةؿ سمكلمةةِ طمةةق  إصةة ح اًمقوةةع اًمةةدينل  أ كةةذا يكةةقن 

ن؟ ًملعمؾ يم  يعمؾ اًمكشَر ذم سم د ؿ ىقاطمل مَديِ اىم  َديِ اًمدظمق  ذم اًمؼمعمَ

 زراقمِ  وم طمِ  إمم نظمرا.

هلذا ضمقا  قمغم ؾمًاًمؽ أىف ال  قز ًملمًلؿ أن يدظمؾ اًمؼمعمَن  ىف إن دظملةف 

 سمق د أن ي ل  ومًو ؼمعمـ  ق ىشًف ويمٌم مع اًمؼمعمَن.

  .(00: 08: 50/   358) اهلدى والنور / 

 باب وٍْ

ق ملةة  ضمةةدا  ذم اجلزاةةةر قمنةةدىَ  و ةةق مةةَ طمكةةؿ دظمةةق  اإلؾمةة مولم اًمًةةًا : و ةة

 سمرعمَن اًمدوًمِ؟

ىكـ ال ىر   ذا ضمَةزا  سمؾ  ةق إوةَقمِ ًملجهةقد اإلؾمة موِ ومةو  ال ومَةةدة  اًمشوخ:

 مـ دظمقهلؿ اًمؼمعمَن  ن:

 أوال :  ذا اًمؼمعمَىَت  يم  شمعلمقن حتكؿ سمبػم مَ أىز  اهلل. 

َ :  ةةةةةًالء اًمةةةةةذيـ يةةةةةدظملقن اًم ؼمعمَىةةةةةَت سمعكةةةةةهؿ ىمةةةةةد يةةةةةدظملقن سمنوةةةةةِ ـموٌةةةةةِ وصمَىوةةةةة

وصَلِ  يعنل ي نقن أن سمٌمكَيشؿ أن يبػموا مـ اًمن ةَأ الةَيمؿ  ًمكةنهؿ ي نَؾمةقن 
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ة  و ةةةل أن  ةةةًالء اًمةةةذيـ يةةةدظملقن ذم اًمؼمعمةةةَن  ةةةؿ  ر  ةةة إن ب ىقةةةؾ ينًةةةقن طمقوقةةةِ م 

َ   وإذ ا مر يمذًمؽ ومهؿ ال َ  حمكقمقن وًموًقا طمكَم   سمؾ  يً طوعقن أن يشعلقا ؿمو 

َ  ًممؾمة أ  وىكةةـ اان  ةؿ  ؾموكةطرون أن يًةةَيروا اًمن ةَأ الةةَيمؿ وًمةق يمةَن خمًَمشةة

 نةةةةَ ىعةةةةوش ذم مشةةةةكلِ مةةةةَ يًةةةةمك سمَعمو ةةةةَ  اًمةةةةقـمنل  وًمعلكةةةةؿ ؾمةةةةمع ؿ أو ًمعلكةةةةؿ 

َ  سمةة  اسم لونةةَ ىكةةـ سمةةف  ومَعمو ةةَ  اًمةةقـمنل معنةةَا االقمةةؽماأل سمكةةؾ ا ديةةَن  اسم لوةة ؿ أيكةة

سمقضمقد ةةةَ ذم اًمؼمعمةةةَن   وا طمةةةزاب اًمكةةةَومرة اًم ةةةل شمعةةةَرض اإلؾمةةة أ  واالقمةةةؽماأل

وطمون ةةةذ ؾمةةة ققأ معةةةَر  يم موةةةف وضمدًموةةةف ذم اًمؼمعمةةةَن  وشمًظمةةةذ اًمقكةةةوِ سمًَم  ةةةقيّ 

وطمون ةةذ اًمةةذ  صةةقشمف أيم ةةر يكةةقن  ةةق اعمن ٍمةة وًمةةق يمةةَن مةةٌط    وملهةةذا ال  ةةقز أن 

يدظمؾ اًمشٌَب اعمًلؿ ذم اًمؼمعمَن سمق د إص ح اًمن َأ  ال يكقن إصة ح اًمن ةَأ 

ـ أصةةلهَ  ةةل سمدقمةةِ   ىكةةؿ شمعلمةةقن أن ى ةةَأ اًمؼمعمةةَن رةةذا اًمطريقةةِ اعمٌ دقمةةِ  مةة

ىمةةَةؿ قمةةغم أؾمةةَس االى  َسمةةَت  واالى  َسمةةَت أيكةةَ ؾم شةةمؾ اًمرضمةةؾ واعمةةرأة ومةةـ 

 نَ يٌدأ سمط ن  ذا اًمن َأ وخمًَمش ف ًممؾم أ  صمؿ ى ةَأ االى  ةَب يشةمؾ اًم ةًَم   

ويشةةمؾ اًمطةةًَم   ومةة  ومةةر  سمةةلم اًم ةةًَم  واًمطةةًَم   ًمكةةؾ مةةنه  طمةةؼ أن ين  ةةُ وأن 

ين  ُ  صمؿ ال ومر  ذم  ذا ا ضمنَس يملهَ سملم اًمعَب وسملم اجلَ ةؾ  سموةن  اإلؾمة أ 

ال يريد أن يكقن جملس اًمؼمعمَن اًمذ   ق جملس اًمشقر  إال أن يكقن مـ ى ٌِ 

َ  ورضمَال  وًموس ىًَء.  اًمشعُ اعمًلؿ قمل   وص طم

ومةةةةةةٌذا : شم هةةةةةةر اعم ًَمشةةةةةةِ مةةةةةةـ أو  ظمطةةةةةةقا ذم مقوةةةةةةقع اًمؼمعمةةةةةةَن اًمقةةةةةةَةؿ قمةةةةةةغم  

ى  ةةَب اًمةةذ  ي نَؾمةةُ مةةع ى ةةَأ اًمكشةةَر  وال ي نَؾمةةُ مةةع ى ةةَأ اإلؾمةة أ  وقمةةغم اال

 ةةةذا وموجةةةُ أن ي ةةةؾ اعمًةةةلمقن يعنةةةقن سمةةةًَمعلؿ اًمنةةةَومع واًمعمةةةؾ اًم ةةةًَم  وأن يرسمةةةقا 

أىشًةةةةهؿ  وؿمةةةةعقرؿ قمةةةةغم  ةةةةذا اًم  ةةةةشوِ واًمؽمسموةةةةِ  وأن يٌ عةةةةدوا قمةةةةغم اًمؼمعمَىةةةةَت 

 اجلَ لوِ  ذا.

 .( 00: 11: 48/ 440) اهلدى والنور /
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 اب وٍْب

 اًمًًا : مَ طمكؿ اًمدظمق  ذم اًمؼمعمَن؟

 يموػ؟ طمكؿ. اًمشوخ:

 اًمًَةؾ: طمكؿ اًمدظمق  ذم اًمؼمعمَن؟

مَ وموف ذم اعمج مع اإلؾم مل سمرعمَىةَت  سمرعمَىةَت مةَ وموةف  وموةف جملةس  اًمشوخ:

ةةؾ  ؿمةةقر   أمةةَ سمرعمَىةةَت شمقةةَأ قمةةغم اى  َسمةةَت  ةةًَمػ ىمةةق  اهلل قمةةز وضمةةؾ:  ع  ﴿أ وم ن ج 

عم    ةَة لم  يم 
ةةل م   ً لم  اعم  

م  ر  ةةقن  * ج  م  و ةةػ  حت  ك  ةةؿ  يم  َ ًم ك  ةة   سمرعمَىةةَت شمقةةقأ قمةةغم [36-35]القلالالم:﴾م 

أؾمَس اًم ًقيِ سملم اعمًمـ واًمكةَومر  سمةلم اعمةًمـ اًم ةًَم  واعمةًمـ اًمطةًَم   شمقةقأ 

َ    ةذا سمرعمةَن ىمةَةؿ  قمغم اًم ًقيِ سملم اًمرضمؾ وسمةلم اعمةرأة   ةذا سمرعمةَن ًمةوس إؾمة مو

أو ىكةةةق ذًمةةةؽ مةةةـ ا ى مةةةِ اًم ةةةل  ةةةًَمػ  قمةةةغم ى ةةةَأ إمةةةَ ديمقراـمةةةل أو اؿمةةةؽمايمل

َ   ومةةـ اعمًؾمةةػ اًموةةقأ أن يكةةقن ذم سمعةةض اجل قمةةَت اإلؾمةة موِ  اإلؾمةة أ ضمةةذري

 ةةـ يريةةدون أن يقومةةقا دوًمةةِ اإلؾمةةة أ أيشةةؿ ي قرـمةةقن ويةةدظملقن اًمؼمعمَىةةَت مةةةـ 

 أضمؾ ي لكقا مَ ذم اًمؼمعمَن  وإذا سمًَمن وجِ أيشؿ ي ؼمعمقن إذا ص  اًم عٌػم. ىعؿ.

 (  00:  55:  30/ 491لنور/) اهلدى وا
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 باب وٍْ

اعملقةةةل: ؿمةةةوخ سمةةةَر  اهلل وموةةةؽ  اًم قوةةةّ سمةةةٌعض مًةةةًوزم سمعةةةض اجل قمةةةَت ذم 

مدينةةِ اًمريةةَض ودار اًمنقةةَش طمةةق  اًمةةدظمق  وضمةةقاز اًمةةدظمق  ذم اًمؼمعمَىةةَت  و ةةؿ 

 وزون اًمدظمق  وموهَ  ومكنّ يعنل قمَروة ف وىملةّ ًمةف إن  ةذا مةَ  ةقز وال يًةقغ 

عمكرومقن سمشدة  وىمةَ :  ةذا اًمرضمعوةِ  وشمكلةؿ قمةكم يمة أ ذم اإلؾم أ  ومقَأ وميظمذ ا

ال ي ل  أن يقَ   اًمشَ د سمَر  اهلل وموؽ أىف  َ اؾم د  قمكم سمف جلقاز اًمدظمق  ذم 

 اًمؼمعمَن ىم ِ يعنل

 يقؾمػ. اًمشوخ:

 هلؿ.  -¢-اعملقل: ال  أسمق سم ػم  ويعنل إرضمَع اًمنٌل 

 اهلل أيمؼم. اًمشوخ:

ؾمةةة دال  سمةةةف أىةةةف مكةةةطر وأىةةةف وىمةةةع ذم اعملقةةةل: وأىةةةف  ةةةذا  ةةةَ يًةةة د   وضمةةةف اال

-مًةةيًمِ اًم ةةل   ةةذا اًمةةذ  ال سمةةد أن يكةةطر قملوهةةَ اإلىًةةَن  ويقةةق : ي ةةػ اًمنٌةةل 

سميىف ذم طمًَمِ اوطرار  ومرد اًم كَسمِ إمم اعمنميملم و َ ىكـ ىقٌةؾ سمًَمةدظمق   -¢

ذم اًمؼمعمَىةةةَت ًمقوةةةعنَ الةةةَزم  ويعنةةةل طم ةةةك ى ةةةؾ إمم يمةةةرف الكةةةؿ. مةةةَ  ةةةق 

  وموكؿ.ضمقاسمكؿ قملوف؟ سمَر  اهلل

مَ ؿمَء اهلل  مَ ؿمَء اهلل  ضمقا : أورد ةَ ؾمةعد وؾمةعد مشة مؾ  مةَ  كةذا  اًمشوخ:

-يَ ؾمعد شمةقرد اإلسمةؾ  ىكةـ قمةرأل ظمطنةَ  م ةؾ  ةذا اإلىًةَن يةذيمر سمطريقةِ اًمرؾمةق  
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سم قرة قمَمِ   ذا ًمًنَ سمكَضمةِ اان ًملةدظمق  ذم اًم ش ةوؾ  صمةؿ يقةَ   -قملوف اًمً أ

َ : أىّ شمنًُ اًمرؾمق   إمم أىف ارشمكُ قممة   خمةًَمػ ًملنمةع  - أقملوف اًمً-ًمف صمَىو

مةةَ ومعةةؾ ذًمةةؽ إال  -¢-مكةةطرا   و ةةذا يمةةذب قمةةغم اهلل وقمةةغم رؾمةةقًمف  رؾمةةق  اهلل 

ن  ىةف يمةَن شمعَ ةد معهةؿ يمة   ةق معةروأل ذم ىم ةِ صةل  ذ  -قمةز وضمةؾ-ـمَقمِ هلل 

ِ  ومةةٌذا   ةةق أرضمةةع  ةةذا اعمةةًمـ اًمشةةَر سمدينةةف وؾمةةلمف ًملمنمةةيملم شمنشوةةذا  ًمةةنص وةةالديٌ

أ  ﴿اًمقةةةرنن:  د  و  ةةة ه  ع  ةةةقا سم ًَم  وم  ورم سمًَمعهةةةد  -قملوةةةف اًمًةةة أ-  ومًَمرؾمةةةق  [34]اإلسالالالرا : ﴾و 

 نةةةةةَ  وال يقةةةةةَ   و ةةةةةذا مةةةةةـ ضمهلهةةةةةؿ ذم اًمقاىمةةةةةع سمَإلؾمةةةةة أ طموةةةةةن  ي ةةةةةيوًمقن سمعةةةةةض 

الةةةةةةقادث وسمعةةةةةةض اًمقىمةةةةةةَةع سم ةةةةةة أل شميويلهةةةةةةَ اًم ةةةةةةكو   صمةةةةةةؿ ىكةةةةةةـ ىقةةةةةةق : أيةةةةةةـ 

ا ظموةةَ  ذم اوةةطراريمؿ أن شمةةدظملقا ذم اًمؼمعمةةَن اًمةةذ  حيكةةؿ سمبةةػم مةةَ أىةةز  اهلل   ةةذ

َ  شمقةةةدر سمقةةةدر َ  مةةةَ اًمةةةذ  يرمةةةقن إًموةةةف رةةةذا  ظموةةةَ   اًميةةةورة يمةةة  شمعلمةةةقن  وعةةة

اًميةةةورة اعمةةةدقمَة  و ةةةل اًمةةةدظمق  ذم اًمؼمعمةةةَن: إىمَمةةةِ الكةةةؿ سمَإلؾمةةة أ  ـموةةةُ  

أ كذا يكقن إىمَمِ الكؿ سمَإلؾم أ  سمم ًَمشِ أطمكَأ اإلؾم أ؟! إذا ال ومر  سمونكؿ 

لهةةةةةؿ  وشمققمةةةةةقا مقةةةةةَمهؿن  يشةةةةةؿ  ةةةةةؿ وسمةةةةةلم  ةةةةةًالء اًمةةةةةذيـ شمريةةةةةدون أن حتلةةةةةقا حم

حيكمقن سمبػم مَ أىز  اهلل  وميى ؿ شمريدون زقمم ؿ أن حتكمقا سمة  أىةز  اهلل  واسم ةداء  

شمًقهمقن أن حتكمةقا سمبةػم مةَ أىةز  اهلل  ومةٌذا  يعنةل طمجةِ داطمكةِ إن ب أىمةؾ إىةف مةـ 

اًمً ػ سممكَن أن يقَ  إىنةَ ىريةد أن ى ةؾ إمم الكةؿ سمطريةؼ اًمةدظمق  سمًَمؼمعمةَن  

َ . مشةَريمِ اًمكشةَر أو اًمكة   قمةغم ا ىمةؾ ذم طمكمهةؿ   ذ َ  رشقموة ا أوال : ًموس ؾمةٌٌ

َ   ومقةةد ضمةةرب اعمًةةلمقن ىمراسمةةِ أيم ةةر  َ  يمقىوةة َ : ًمةةوس ؾمةةٌٌ َ . وصمَىوةة َ  رشقموةة  ةةذا ًمةةوس ؾمةةٌٌ

مـ ى ػ ىمرن مـ اًمزمَن أن ي لقا إمم الكؿ سمطريؼ مشَريمِ اًمشًةَ  أو اًمشجةَر 

َ ن  ن أو اًمذيـ حيكمةقن سمبةػم مةَ أىةز  اهلل     ىوةِ يمةَن ذًمةؽ  صمةؿ ب يًة شودوا ؿمةو 

-وب ييظمةةةذ سميؾمةةةٌَب اًمنٍمةةة اًم ةةةل رشقمهةةةَ اهلل  -¢-يمةةةؾ مةةةـ ظمةةةًَمػ  ةةةد  اًمنٌةةةل 

ًملمًةلملم وملةـ ي ةلقا أسمةدا  إمم اًمبَيةِ اعمنشةقدةن  يشةؿ مةَ ىٍمةوا  -شمٌَر  وشمعةَمم
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يم  أمر ذم اًمقرنن اًمكريؿ  سمؾ ظمذًمقا أىشًهؿ سمين ؿمةَريمقا همةػم ؿ  -قمز وضمؾ-اهلل 

 ةةًَمشلم ًمنمةةيعِ اإلؾمةة أ  ومم ةةؾ  ةةذا اًمكةة أ يعنةةل مةةـ اًمقوةةقح وةة ًمف ذم مةةـ اعم

 مكَن  وم  حي َج إمم يم ػم مـ اًمك أ.

 

 باب وٍْ

  ؾ  قز أن يشَر  ذم اًمؼمعمَن؟ مداظملِ:

إذا يمَن اًمؼمعمَن ال حيكؿ سمًَمقرنن وسمًنِ اًمرؾمق  قملوف اًم  ة واًمً أ  اًمشوخ:

عمشةةَريمِ شمعنةةل اعمشةةَريمِ ذم  ء مةةـ ومةة  ىةةر  ىكةةـ ضمةةقاز اعمشةةَريمِن  ن  ةةذا ا

الكةةؿ سمبةةػم مةةَ أىةةز  اهلل شمٌةةَر  وشمعةةَمم   ةةذا مةةـ ىَطموةةِ  ومةةـ ىَطموةةِ أظمةةر : ومشةةل 

سمعةةةةةض اًمةةةةةٌ د يطًَمةةةةةُ اعمشةةةةةَريمقن مةةةةةـ اًمنةةةةةقاب سمًَمقًةةةةةؿ قمةةةةةغم شمييوةةةةةد اًمدؾمةةةةة قر  

واًمدؾم قر ًموس ىمَة   قمةغم اًمك ةَب وقمةغم اًمًةنِ  ىمةد يكةقن ىمةَة   قمةغم االؾمةؿ  أمةَ 

 ًَمػ اًمنميعِ ذم يم ػم مـ شمشَصوؾ مَ ضمَء ذم اًمدؾم قر  ومك   قمغم القوقِ ومهق 

قمةة  ضمةةَء ذم اًمقةةَىقن اعمشنةة ًملدؾمةة قر  ومةة  ىةةر  ىكةةـ شمييوةةد  ةةذا اًمدؾمةةَشمػم و ةةذا 

 الكقمَت اًم ل ال شمعلـ أيشَ حتكؿ سم  أىز  اهلل.

 (01:24:13أ( /19أهل احلدوث واألثر )-)فًاوى جدة
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 باب وٍْ

اعمقوةةقع اًمةةكم ـمةةرح ا خ قمةةـ اًمديمقراـموةةِ  وأىةةَ اًمًةةًا  إن ؿمةةَء اهلل  مداظملةةِ:

قملمّ أص   ذم اًمك أ وموهَ  ًمكـ أىَ أىم د ضمزةوِ سمًوطِ قمـ ووع اإلظمةقة  نةَ  

أىةةف مةة    ىمةةد ي ةةؾ اًمؼمعمةةَن مةةـ اًمةةذيـ يةةدقمقن اإلؾمةة أ يمَ طمٌةةَش وهمةةػم ؿ ويةةًصمر 

َ  قمةةةغم قمقةةةُ قمةةةغم أ لهةةةَ   ذم.. ودظمةةةؾ اًمؼمعمةةةَن يةةةًصمر ذم منةةةَـمؼ ىمةةةد يقلٌهةةةَ رأؾمةةة

طروا اوةةةطرارا  إمم أىةةةف سمعةةةض اًمةةةذيـ دظملةةةقا ذم اًمؼمعمةةةَن أن يةةةدقممق ؿ طم ةةةك ومَوةةة

ي ةةلقا و ةةؿ مةةـ أ ةةؾ اًمًةةنِ وم ططةةقا ... ذم الةةَ    ةةؿ ال يريةةدون اًمديمقراـموةةِ 

طم ك ي لقا ًمل  ومِ  وإى  أرادوا مـ سمَب اؾم ب   صمبةرات ذم اًمقةقاىلم اًمقوةعوِ 

 طم ك  ششقا اًمكبط قمغم اعمًلملم   ؾ ذم  ذا طمرج؟

َ ن  ن اإلومًةَد ؾمةوكقن  وخ: اًمش يَ أظمةل ىكةـ ال ىًيةد اًمةدظمق  اًمؼمعمةَين إـم ىمة

أيم ةةر مةةـ اإلصةة ح  وومةةو  ذيمةةرت مةةـ اًمكةة أ ًمةةف صةةلِ وصمقةةك سمًَمقَقمةةدة اًم ةةل شمقةةق  

و ل ًموًةّ إؾمة موِ  سمةؾ  ةل صةهوقىوِ: اًمبَيةِ شمةؼمر اًمقؾمةولِ  وًمةذًمؽ ىكةـ ضمرسمنةَ 

َ  ًموس معنك ذًمؽ أىنَ ضمرسمنَ  سممعنك ضمرسمنَ اًمنَس  اًمذيـ يرون  ذا اًمرأ   أيشؿ أيك

دظملقا ذم اًمؼمعمَىَت ويمَىّ اًمعَىمٌِ ؾمو ِ ضمدا   ىمد شمكقن يعنةل معَجلةِ مةـ سمعةض 

اجلقاىةةُ  ًمكةةـ مةةـ سمعةةض ضمقاىةةُ أظمةةر  يكةةقن ذم ظمةةراب ًملةةديـ  ىكةةـ ال ىةةزا  

َ ن ال شمكةةةقن اعمعَجلةةةَت سمم ةةةؾ  ةةةذا اًمطةةةر   ىٍمةةة قمةةةغم اعمقىمةةةػ اًمةةةذ  رشطمنةةةَا نىشةةة

ًمقؾمةةةولِ ًموًةةةّ ىمَقمةةةدة إؾمةةة موِ أسمةةةدا   أىةةةَ مةةةـ أضمةةةؾ أن اعمل قيةةةِن  ن اًمبَيةةةِ شمةةةؼمر ا

أظمشػ قمغم إىًَن أظمًَمػ اإلؾم أ  يم ةػم مة    مةـ اًمشةٌَب اعمًةلؿ وأمةس ؾمة لّ 
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 ذا اًمًًا :  ؾ  قز ًملشَب اعمًلؿ اعمل كل أن حيلؼ لو ةف ظمشةوِ أن ي ةَب 

: سمير؟ اًمبَيِ شمؼمر اًمقؾمولِ   ذا ًموًّ قمقودة إؾمة موِ  اًمعقوةدة اإلؾمة موِ شمقةق 

﴿  ُ
ةة  ً ْ  ال حي     و ةة ـ  طم 

ةة ف  م  ةة ىم  ز  ر  ي  َ * و  ةة ضم  ف  خم  ر  ةة ؾ  ًم  ةة ع   اهلل      
ـ  ي   ةةؼ  ةة م    [3-2]الطالال: :﴾و 

 ن  نَ  سمرعمَن يمةَومر ذم -إذا يمَىقا ا طمٌَش يرون اًمدظمق  ذم اًمؼمعمَن اًمكَومرن 

مةـ أضمةةؾ إًار سمةةٌعض اعمًةلملم  ومهةةؾ ىكةةـ ىعةًَمٓ اًمقكةةوِ يممةةذ ُ  -ًمٌنةَن ىعةةؿ

 أ  ىقاس :

 وداوين سمًَم ل يمَىّ  ل اًمداء

إذا  ةةًالء ا طمٌةةَش ال ي قةةقن اهلل قمةةز وضمةةؾ و علةةقن اًمةةديـ  ةةق   ومةة  هيمهةةؿ 

 ةذا طمةةراأ و ةةذا طمةة  ن  ن اًمبَيةةِ قمنةةد ؿ شمةةؼمر اًمقؾمةةولِ  ومهةةؿ دظملةةقا ذم اًمؼمعمةةَن 

َ  أ ةةةؾ اًمًةةةنِ واجل قمةةةِ  مةةةـ أضمةةةؾ أن ييةةةوا سمي ةةةؾ اًمًةةةنِ واجل قمةةةِ  ومةةةنكـ أيكةةة

ؿ وىةةةدظمؾ اًمؼمعمةةَن اًمكةةةَومر  و نةةةَ  ؾمةةةوطًَمُ  ةةةذا اًمةةةذ  ىق ةةد  رةةةؿ وىشعةةةؾ ومعلهةةة

َ  همػم إؾم مل  ذا يمَن يقةَ  مٌةلم اعمك ةقب مةـ  دظمؾ ذم اًمؼمعمَن سمين حيلػ طملش

قمنقاىةةةةف  ؾمةةةةوطًَمُ سمةةةةين حيلةةةةػ أن مةةةة    يةةةةدقمؿ  ةةةةذا اًمدؾمةةةة قر  و ةةةةق دؾمةةةة قر همةةةةػم 

ةةة إؾمةةة مل  ىكةةةـ ى   ج قمةةةغم اإلؾمةةة مولم اًمةةةذيـ يةةةدظملقن سمعةةةض اًمؼمعمَىةةةَت اًم ةةةل ر  ك 

وموهةةَ قمةةغم أن ديةةـ اًمدوًمةةِ اإلؾمةة أ  ًمكةةـ يطلةةُ مةةنهؿ سمةةين  ةةدوا اًمدؾمةة قر  يةةنص 

واًمدؾمةةة قر وموةةةف أطمكةةةَأ همةةةػم إؾمةةة موِ يمةةة   ةةةق معلةةةقأ  ًمةةةذًمؽ أىةةةَ ال أى ةةة  إظمقاىنةةةَ 

 ةةًالء أسمةةدا  أن ي ةةيصمروا سمطةةر  اجل قمةةَت ا ظمةةر  اًم ةةل شم ٌنةةك  ةةذا اًمقَقمةةدة: اًمبَيةةِ 

وهؿ أن ي ةةؼموا وي ةةَسمروا شمةةؼمر اًمقؾمةةولِ   ةةذا ًموًةةّ ىمَقمةةدة إؾمةة موِ  وًمةةذًمؽ قملةة

 وأن ي ققا اهلل قمز وضمؾ  وأال ي يصمروا سمَدمَ َت اجل قمَت ا ظمر .

 ؿ يةَ ؿمةوخ مةَ دظملةقا  وإىة  مةـ دظمةؾ مةـ اعمًةلملم اًمةذيـ يعنةل  ةؿ  مداظملِ:

فمَ ر ؿ إن ؿمَء اهلل اشمٌَع اًمًنِ ويمذا  دقممقا   ؿ أص   مَ دظملقا  سمعض اًمةديمَشمرة 
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ذم ؿمةةوعِ وذم ؾمةةنِ  ومهةةؿ دقممةةقا سمعةةض ـمقاةةةػ اعمقضمةةقديـ و ةةؿ أصةة   منقًةةمقن 

 اًمًنِ طم ك  شػ قمـ وـميت ...

 شمق د دقممقا  سم ذا دقممقا؟ اًمشوخ: 

سمًَم  ةةقيّ   ةةؿ مةةَ دظملةةقا أصةة   وال أدظملةةقا أطمةةد  ًمكةةـ سمعةةض اًمةةذ   مداظملةةِ:

ةةة أصةةة   ر   كقا أىشًةةةهؿ مةةةـ اًمةةةديمَشمرة وهمةةةػم ؿ اًمةةةذ  يًةةةمقن مًةةةلملم ... سمعةةةض ؿم 

قممةةق ؿ طم ةةك  شةةػ  يعنةةل ... ًورة طم ةةك مةةَ اعمًةةلملم مةةـ ديمةةَشمرة وهمةةػم ؿ د

 يؽم  ا مر ًمبػم ؿ.

أىةةَ قمنةةد  ضمةةقاب ًملجزاةةةر ذم ؾمةةّ صةةشكَت  ًمةةق أىةةؽ سمقوةةّ  نةةَ يمنةةَ  اًمشةةوخ: 

 ؾمنعطوؽ صقرة مـ أضمؾ أن شمعطوهَ ًملج قمِ.

 ذم ىً ِ قمند . مداظملِ:

  َا؟ اًمشوخ: 

 ذم ىً ِ. مداظملِ:

 إيف  مقضمقدة ًمكـ قمندىَ صقرة مـ أضمؾ ... اًمشوخ: 

 .ىكـ قمندىَ.. مداظملِ:

 شمق د صقرة زاةدة يعنل؟ اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

 يمقيس ظمذ َ منهؿ. اًمشوخ: 

 يعنل وصوِ   ؾ اًمًنِ  نَ  ؟ مداظملِ:

َعمٌدأ اًمعَأ سم قق  اهلل قمز وضمؾ   ذا اًم قق  اًم ل سمىقصوهؿ داة   أوال   اًمشوخ: 



 حكه دخول الربملانات وجمالص األمة------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

703 

ؾمةةةة مل دمةةةةُ قمةةةةغم يمةةةةؾ مًةةةةلؿ  صمةةةةؿ ىقصةةةةوهؿ سمةةةةين ي لةةةةقا م مًةةةةكلم سمةةةةَعمنهٓ اإل

اًم كو  اًمذ   ق اًمك َب واًمًنِ وقمغم مةنهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم   وىقصةوهؿ ويمة  

َ  سمةةين  ةةًَمققا اًمنةةَس سم لةةؼ طمًةةـن  ن اعمًةةلؿ يمةة   قملوةةف ىمةةَ  ىةةقأ أىشًةةنَ أيكةة

إن اًمرضمةةؾ اعمًةةلؿ ًموةةدر  سمكًةةـ ظملقةةف »اًم ةة ة واًمًةة أ ذم الةةديْ اًم ةةكو : 

 .«درضمِ ىمَةؿ اًملوؾ صَةؿ اًمنهَر

ي لةةةةقا ذم أؾمةةةةلقرؿ اًمةةةةذ  ؾمةةةةمعنَ قمنةةةةف مةةةةـ ا ؾمةةةةلقب ويمةةةةذًمؽ أوصةةةةوهؿ سمةةةةين 

الًـ ذم دقمقة اًمنَس سمًَم ل  ل أطمًـ  وأال يً عملقا اًمشدة واًمعنػ يم  يشعؾ 

سمعةةض اًمنةةةَسن  ىةةف ال حمةةةؾ هلةةةَ ذم  ةةذا اًمزمةةةَن  وسم َصةةةِ أن اًمنٌةةل قملوةةةف اًم ةةة ة 

اًمعنةةػ  ّواًمًةة أ ىمةةَ  مةةذيمرا  اًمًةةودة قمَةشةةِ ر  اهلل شمعةةَمم قمنهةةَ طموةةن  اؾمةة عمل

سملشةظ وموةف اًمةدقمَء قمةغم اًمنٌةل  ¢ذم اًمرد قمغم ذًمؽ اًموهقد  اًمذ  ؾملؿ قمغم اًمنٌل 

اًمًةَأ.. »سمًَملبِ اًمعؼميِ اًموهقديِن طمون  دظمؾ قمغم اًمرؾمق  قملوف اًمً أ ىمَة  :  ¢

  ًمكنةةةف هممبمهةةةَ ومجعلهةةةَ سمةةةلم اًمًةةةَأ وسمةةةلم اًمًةةة أ اًمًةةةَأ قملةةةوكؿ  ومشهمهةةةَ «اًمًةةةَأ

َ  ؿمةَر«كؿوقملو»اًمرؾمق  قملوف اًمً أ وأضمَرَ سمققًمف:  ّ يم  أمَ اًمًودة قمَةشِ ومييكة

زوضمهةةةَ وىٌوهةةةَ ذم االى ٌةةةَا هلةةةذا اًمكلمةةةِ  وًمكنهةةةَ مةةةَ صةةةؼمت صةةةؼما قملوةةةف اًمًةةة أ  

ومَى شكّ مةـ  ةذا اًمكلمةِ ويمةيى  ؿمةقّ ؿمةق لم  وىمًَمةّ ردا  قمةغم ذًمةؽ اًموهةقد : 

  وملةة  ظمةةرج اًموهةةقد  «وقملةةوكؿ اًمًةةَأ واًملعنةةِ واًمبكةةُ إظمةةقة اًمقةةردة واجنةةَزير »

مَ  ذا يَ قمَةشِ ؟ ىمًَمّ: يَ رؾمق  اهلل أب شمًةمع مةَ »قملوف اًمً أ هلَ: ىمَ  اًمرؾمق  

مَ يمَن اًمرومؼ ذم  ء إال  - نَ اًمشَ د-ىمًَمقا؟ ىمَ : أب شمًمعل مَ ىملّ يَ قمَةشِ 

 .«زاىف ومَ يمَن اًمعنػ ذم  ء إال ؿمَىف

ومقصو ل ًمنشيس أوال  وًمكؾ إظمقاىنَ ومنهؿ  ًالء اًمذيـ يعوشقن  نَ  ذم صمقرة 

وا إمم اًمشةةدة ًملقا  ةةذا اًملطةةػ و ةةذا اًمرومةةؼ سمًَمةةذيـ  ةةًَمشقيشؿ وال يلجةةأن يًةة ع
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 واًمعنػ  ومٌن قمَىمٌ هَ وظمومِ ضمدا .

َ  يمة  ذيمرىةَ  وأن ىعمةؾ  وىًي  اهلل ًمنَ وهلؿ اًم قوموؼ ًمشهؿ اًمك ةَب ومهة   صةكوك

 سمف ذم أىشًنَ وأن ىر  قمغم ذًمؽ مـ يلقذ سمنَ.

 والمد هلل رب اًمعَعملم.

 وأؿمهد أن ال إًمف إال أىّ  أؾم بشر  وأشمقب إًموؽ. وؾمٌكَىؽ اًملهؿ وسمكمد 

 وأؾم قدع اهلل دينكؿ وأمَى كؿ  وظمقاشموؿ أقم ًمكؿ.

 (00: 00: 737/01)اهلدي والنور 
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 بسملاُ إضالو٘ عمىاٌ٘!!

مَ شمققًمقن ذم دقمقة ىنمهتَ سمعض اًم كػ اعمكلوِ ًمرضمؾ اؾممف طمًلم سمـة  مداظملِ:

أ مة ـ اعمًةلملم واًمعل ىوةلم وهمةػم اعمًةلملم أمحد أملم  إمم شمكقيـ سمرعمَن إؾم مل قمَة

 .إلقمَدة اًمن ر ذم ا مقر اًمنمقموِ يمَلجَب واًمرسمَ وهمػما مـ ا طمكَأ

مةةةةَ ؿمةةةةَء اهلل! وذم اعمًةةةةلملم مةةةةـ  لةةةةط اًمكشةةةةَر مةةةةع اعمًةةةةلملم وذم  اًمشةةةةوخ:

ا طمكَأ اًمنمقموِ؟! ؾمٌكَن اهلل! ومَ مر يم  ىموؾ: قمش رضمٌ َ شمر  قمجٌ ةَ! أو شمًةمع 

أن ىنمةة  اجلهةةَ  مةةـ اعمًةةلملم ذم اًمن ةةر ذم أطمكةةَأ اًمةةديـ   قمجٌ ةةَ! ىكةةـ ال ىةةر 

ومكوػ  قز أن ىنم  همػم اعمًلملم ذم اًمن ر ذم أطمكَأ اًمديـ؟!  ذا م وٌِ مـ 

اعم َةُ اًم ةل شملةؿ سمَعمًةلملم ذم اًمعٍمة الةًَ أن ية كلؿ مةـ ؿمةَء سمة  ؿمةَء مةـ 

 ا  قاء واًمطَمَت زقممقا ًم ًَم  اًمديـ.

ن ًمكةؾ قملةؿ أ لةف  وأن  نةَ  اظم  َصةَت ذم ال  شك قمغم  وع اعمًلملم أ

يمةةؾ قملةةؿ  شمةةر ! مةةَذا يقةةق   ةةذا اًمكَشمةةُ أو همةةػما ذم مةةَ ًمةةق ضمةةَء م ولةةف يقةةق  ىشةةس 

اًمك أ و ق قمقد مًمتر قمَأ ًملن ر ذم ااراء اًمطٌوِ اًم ل دمد ذم  ذا اًمزمَن  ين ر 

وموف اًمشقهَء واعمكدصمقن واعمًلمقن واًم جَر وقمَمِ اًمنةَس  ال ؿمةؽ يكشوةؽ..  نةَ 

قةةةَ : يكشوةةةؽ مةةةـ اًمنمةةة ؾمةةة قمف  مةةةـ اًمةةةذ  يقةةةق : سمةةةين  ةةةذا منطةةةؼ وقمقةةةؾ إىًةةةَن ي

  قمَىمةؾ سمةين ذم يمةؾ ققمَىمؾ؟! ىبض اًمن ر قمـ دينف.. قمـ قملمف.. قمـ ضمهلف   ؾ يق

.َ  قملؿ  ُ أن حييا وأن ينَىمش وموف مـ ًموس قمندا  ء مـ  ذا اًمعلؿ إـم ىم 

لةةةةف ذم  ةةةةذا يكشةةةةل  ةةةةذا ذم سموةةةةَن وةةةة ًمِ  ةةةةذا اًمكةةةة أ  وم ةةةةوٌِ اعمًةةةةلملم سمم 

 اًمزمَن  واهلل اعمً عَن.

 (00:04:01/ 9 –)أسىلة وفًاوى اإلمارات 
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 الهٕٖت ٔدخٕه الربملاٌات

اعمقاومةؼ    7377شمؿ شمًةجوؾ  ةذا اعمجلةس ذم اجةَمس واًمعنمةيـ مةـ ؿمةعٌَن 

 أ7337اًم َمـ قمنم مـ اًمشهر اًم َين 

 اًمًًا : المد هلل واًم  ة واًمً أ قمغم رؾمق  اهلل.

 صمؿ أمَ سمعد:

ن سمًَمنًةةةةٌِ ًمةةةةٌعض اإلظمةةةةقة اًمةةةةذيـ  ةةةةؿ معنةةةةَ قمةةةةغم اًمعقوةةةةدة اًمًةةةةلشوِ واًمةةةةدقمقة اا

اًمًةةلشوِ ومًةةلكقا مًةةلؽ دقمةةقة  ةةًالء ا طمةةزاب سمًَمنًةةٌِ ًملؼمعمَىةةَت  ومةة ذا ىقةةق  

هلةةةةؿ يةةةةَ ؿمةةةةوخ  يعنةةةةل: شمقضمهةةةةقن ى ةةةةوكِن  يشةةةةؿ اان قمنةةةةدىَ ذم اًمكقيةةةةّ  يعنةةةةل: 

ؼ اًمؼمعمةَن  و ةذا دقمقهتؿ ذم شمطٌوؼ طمكؿ اهلل شمٌَر  وشمعَمم  أصٌ  اان قمةـ ـمرية

الَصؾ قمندىَ اان يعنل  أمَ اًمدقمقة اًمعلموِ يعنل ويًمّ سمشةكؾ يعنةل يمٌةػم ضمةدا  

 يعنل  ًمدرضمِ أىف مَ هلَ ووقح يعنل قمندىَ  أىَ أشمر  اًمكلمِ ًمؽ سمَر  اهلل وموؽ..؟

اجلةةقاب:  ةةذا ى وجةةِ ـمٌوعوةةِ مةةـ أضملهةةَ ىكةةـ ىلةة  وىٍمةة قمةةغم أن يٌقةةك إظمقاىنةةَ 

ؾمة أ دقمةَة إمم اًمك ةَب واًمًةنِ ومةرسملم ًملنةَس قمةغم  ةذا اًمًلشوقن ذم يمؾ سم د اإل

اًمك َب واًمًنِ  ىكةـ ىع قةد أن اًمعةَب اإلؾمة مل اًموةقأ  ةق يمة  أظمةؼم قمنةف اًمرؾمةق  

قمنةةف اًمرؾمةةق  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ ذم سمعةةض ا طمَديةةْ اًم ةةكوكِ  ذم م ةةؾ ىمقًمةةف 

أذىةَب  إذا شمٌةَيع ؿ سمًَمعونةِ وأظمةذشمؿ»قملوف اًم ة ة واًمًة أ ذم الةديْ اعمعةروأل: 

اًمٌقةر وروةو ؿ سمةًَمزرع وشمةريم ؿ اجلهةَد ذم ؾمةٌوؾ اهلل  ؾمةلط اهلل قملةوكؿ ذال  ال ينزقمةف 

  قمَمِ اًم جَر اعمًلملم اًموقأ  ؿ واىمعقن ذم م ةؾ «قمنكؿ طم ك شمرضمعقا إمم دينكؿ
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 ةةةذا اعم ًَمشةةةَت اًم ةةةل ذيمةةةر سمعكةةةهَ ذم  ةةةذا الةةةديْ وأمةةةقر أظمةةةر  ذم أطمَديةةةْ 

إلؾم أ اًم كو  أوال   صمةؿ ب يرسمةقا اًمؽمسموةِ أظمر    ًالء اعمًلمقن إذا ب يعلمقا ا

َ   أ : إذا قمرومةةقا أىةةف  ةةذا طمةةراأ ومهةةق طمةةراأ اضم نٌةةقا  وإذا  اإلؾمةة موِ اًم ةةكوكِ صمَىوةة

َ  أو  قمرومةةقا أىةةف  ةةذا واضمةةُ أشمةةقا سمةةف  وإذا قمرومةةقا  ةةذا ضمةةَةز ومشةةييشؿ و ةةذا اجلةةَةز شمريمةة

َ  صةةبػما  يمدو َ  وًمةةق يمةةَن جم معةة َ  إؾمةة مو ًمةةِ اًمكقيةةّ ال ومعةة    اًموةةقأ ال دمةةد جم معةة

دمةةةد  َقمةةةِ شمك لةةةّ قمةةةغم  ةةةذا ا ؾمةةةَس مةةةـ اًمشهةةةؿ اًم ةةةكو  ًممؾمةةة أ واًم طٌوةةةؼ 

اًمعمكم ًمف ذم ذوات أىشًهؿ  وًمذًمؽ ومًَمدظمق  إمم اًمؼمعمَن أوال  ًموس  ق اعمنهٓ 

اًمةةةةةذ  ؾمةةةةةلكف اًمرؾمةةةةةق  قملوةةةةةف اًمًةةةةة أ ذم إىمَمةةةةةِ دوًمةةةةةِ اإلؾمةةةةة أ ذم أرض اعمدينةةةةةِ 

نل ؿمين يمؾ ا ىٌوةَء واًمرؾمةؾ اًمةذيـ أو  مَ قم -يم  شمعلمقن-قمنل  ¢اعمنقرة  إىف 

قمٌةةدوا اهلل واضم نٌةةقا اًمطةةَهمقت  إن ايمَىةةّ دقمةةقهتؿ اًم ةةل قمَؿمةةق َ ؾمةةنلم ـمقيلةةِ أن 

اإلىًةةَن اعمًةةلؿ إذا ومكةةر سمكوةةَة ىةةقح قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ اًم ةةل قمَؿمةةهَ ذم دقمقشمةةف 

َ  مةَذا يمةَن يةدقمق ىمقمةف؟  ةؾ يمةَن يةدقمق ىمقمةف إمم رشيعةِ  أًمػ ؾمةنِ إال مًةلم قمَمة

ًم ةةةةل ضمةةةةَء رةةةةَ حممةةةةد قملوةةةةف اًم ةةةة ة واًمًةةةة أ وموهةةةةَ اًمققاقمةةةةد وا صةةةةق  اإلؾمةةةة أ ا

واًمشةةروع اًم ةةل حي َضمهةةَ اعمًةةلمقن قمةةغم مةةر اًمع ةةقر واًمةةد قر؟ ب يكةةـ  نةةَ  ذم 

اًمنماةع اًمًَسمقِ م ؾ  ذا اًم ش وؾ اًمةذ  ضمةَء سمةف حممةد قملوةف اًم ة ة واًمًة أ  مةع 

َ   مةةةةَذا يمةةةةَن يةةةةدقمق؟ يمةةةة َن يةةةةدقمق ذًمةةةةؽ ًمٌةةةةْ ذم ىمقمةةةةف أًمةةةةػ ؾمةةةةنِ إال مًةةةةلم قمَمةةةة

ًمل قطمود  اًموقأ يً ك رون قملونَ يمؾ اجل قمَت اإلؾمة موِ إمم م ةك وأىة ؿ هت مةقن 

وشمشةةةة بلقن سمًَمةةةةدقمقة اًم قطموةةةةد ويم ةةةةَب وؾمةةةةنِ واًموهةةةةقد اطم لةةةةقا اًمةةةةٌ د و.. و.. إمم 

 نظمرا. ـموُ.

 ؿ يعؽموقن ًموس قملونَ ذم القوقِ  يعؽموقن قمغم ا ىٌوَء واًمرؾمؾ وسم َصِ 

و ق ىقح قملوف اًمً أ   ذا اًمًةنلم اًمطقيلةِ يةدقمق ؿ منهؿ مـ يمَن أـمقهلؿ قممرا   

 إمم قمٌَدة اهلل وطمدا ال رشيؽ ًمف.
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إذا :  ةةًالء اًمنةةَس ال يعرومةةقن ىمةةدر اًم قطموةةد  سم لةةقا قمةةـ م ةةؾ ىمقًمةةف قملوةةف اًمًةة أ: 

َ  مةـ ىملٌةف طمةرأ اهلل سمدىةف قمةغم اًمنةَر»   وم ةؾ ىمقًمةف قملوةف «مـ ىمَ  ال إًمف إال اهلل خمل ة

َ  مةةـ د ةةرامةةـ ىمةةَ : ال إًمةةف إ»اًمًةة أ:    مةةَ قمرومةةقا قم مةةِ اًم قطموةةد  «ال اهلل ىشع ةةف يقمةة

وًمةةةذًمؽ اىٍمةةةومقا إمم مةةةَذا؟ إمم  ء ال يملكقىةةةف  وال يًةةة طوعقن اًمقصةةةق  إًموةةةف 

 أسمدا   يريدون أن يدظملقا ذم اًمؼمعمَن م ؾ  ًالء اإلظمقان  نَ  ذم اًمومـ.

 ىمد دظملقا يَ ؿموخ؟ مداظملِ:

  َا؟ اًمشوخ:

 ىمد دظملقا قمندىَ. مداظملِ:

 دظملقا. خ:اًمشو

 دظملقا قمندىَ. مداظملِ:

ىعةةؿ  إيةةف  ًمكةةـ اان ذم اًم ةةَ ر طمريمةةِ ضمديةةدة ًملةةدظمق  ذم اى  َسمةةَت  اًمشةةوخ:

 ضمديدة ذم اًمؼمعمَن قمنديمؿ؟

دظملةةةةةقا يةةةةةَ ؿمةةةةةوخ واؾمةةةةة مر اان ظمةةةةة ص  دظملةةةةةقا يم ةةةةةػم مةةةةةـ اًمشةةةةةٌَب  مداظملةةةةةِ:

 اًمًلشولم يعنل.

 اهلل اعمً عَن. اًمشوخ:

 أ  ىعؿ. مداظملِ:

مةةةَ ؿمةةةَر  اعمنمةةةيملم ذم دقمةةةقهتؿ  ومةةةَ ؾمةةةَير ؿ  ¢ل ومًَمق ةةةد أن اًمنٌةةة اًمشةةةوخ:

قمةةغم وةة هلؿ مةةـ ؿمةةَن طم ةةك يقةةوؿ الجةةِ قملةةوهؿ سمةةًَمطر  اًمدسملقمَؾمةةوِ يمةة  يريةةد 

 ةةةًالء اإلظمةةةقان أن يقلٌةةةقا ى ةةةَأ الكةةةؿ  ى ةةةَأ االؾمةةة ٌداد ذم الكةةةؿ وطمٍمةةةا ذم 

أ ةةؾ سموةةّ معةةلم إمم نظمةةرا  يريةةدون أن ي ةةلقا سمةةَهلقينك وزقممةةقا سمةةًَم ل  ةةل أطمًةةـ 
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َ  ًم َ   سمةؾ أىةَ قمةغم يقةلم أن  ةًالء ظم وم طريؼ اًمرؾمق  قملوف اًمً أ  ًمةـ ي ةلقا إـم ىمة

اعمًةةةلملم وًمنقةةةؾ اًمًةةةلشولم وًمةةةق جمةةةَزا  وأرضمةةةق أن يكقىةةةقا ؾمةةةلشولم طمقوقةةةِ  ًمكةةةـ 

َ  قمةةةةةـ سمعةةةةةض اجةةةةةط  ًمنقةةةةةؾ: أن  ةةةةةًالء اًمًةةةةةلشولم اًمؼمعمةةةةةَىولم  ةةةةةؿ  اىكرومةةةةةقا قمملوةةةةة

 ؾمو يصمرون وال يًصمرون  وىكـ رأينَ..

 هد يَ ؿموخ.واًمقاىمع يش مداظملِ:

 ىعؿ؟ اًمشوخ:

 واًمقاىمع يشهد.  مداظملِ:

أىَ أىمق   أردت أن أىمةق : رأينةَ  نةَ  ذم ؾمةقريَ يةدظمؾ أطمةد ؿ ولو ةف  اًمشوخ:

ضملولِ  وإذا سمف ال يةزا  ييظمةذ َ.. ييظمةذ َ طم ةك.. طم ةك شم ةٌ  لوةِ ؾمةقريِ قمَموةِ  

  ؿ يققًمقن..

 منموع   ؾ اًمشَأ.. مداظملِ:

َ  ظمةةةةةػم اًمةةةةةذىمقن إؿمةةةةةَرة شمكةةةةةقن  يعنةةةةةل:  ةةةةةؿ يققًمةةةةةقن قمنةةةةةدىَ ذم ؾمةةةةةقري اًمشةةةةةوخ:

 سمَعمَيمونِ ىمرة واطمدة ىمرة اصمنلم..

  ق يمذًمؽ يَ ؿموخ أصٌ  قمندىَ ... مداظملِ:

ىكةةةةـ ىقةةةةق  قمةةةةـ دمرسمةةةةِ سمةةةةَر  اهلل وموةةةةؽ أوال   صمةةةةؿ ىعةةةةرأل شمةةةةيصمػم اًم وةةةةَر  اًمشةةةةوخ:

اجلةةةَرأل  شمةةةيصمػم اًمقفموشةةةِ واًمكةةةرف   ةةةق اان الكةةةَأ  ةةةًالء اعمًةةةلملم اًمةةةذيـ ال 

ىَ ذم طمكؿ اعمًلملم  وًموس يمةٌعض مةـ أقملةـ ردشمةف طموةن  أىكةر يزاًمقن يعنل قمند

اًمًنِ وأىكر اًم وَأ وأىكر ا وَطمل مةـ اًمنَطموةِ االىم  ةَديِ واهلةدايَ ذم الةٓ.. 

إمم نظمةةرا  ًمكنةةل أىمةةق :  ةةًالء الكةةَأ اًمةةذ  ال يزاًمةةقن قمنةةدىَ مًةةلملم  مةةَ اًمةةذ  

ؾمةةةةوهؿ  يمةةةةنعهؿ مةةةةـ اًمرضمةةةةقع إمم شمطٌوةةةةؼ ى ةةةةَأ اإلؾمةةةة أ؟  ةةةةق طمرصةةةةهؿ قمةةةةغم يمرا
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وس اًمكٌةةَر مةةـ الةةرص قمةةغم ًؾمو ةةوُ  ةةًالء اإلظمةةقان اًمًةةلشولم مةةَ أصةةَب اًمةةر

اًمٌقَء ذم الكؿ ظم  مَ وموف مـ االىكراأل قمـ اًمك َب واًمًنِ  ًمكـ اًمشةر  ظمطةػم 

ةةة ضمةةدا   أوًم ةةةؽ الكةةةَأ ال يققًمةةةقن: ىكةةةـ ىكةةَو  أن ى    اًمن ةةةَأ  أمةةةَ  ةةةًالء ىةةةقاب ػم  ب 

ريةةدون اإلصةة ح  إصةة ح مةةَذا؟  ةةؾ يةةدظملقن سمكولةةِ ؿمةةوطَىوِ ظمطةةػمة ضمةةدا   أيشةةؿ ي

ي ةةل  اًمعطةةَر مةةَ أومًةةد اًمةةد ر؟ يةةَ أظمةةل ظملوةةؽ مةةَ  قمةةغم دقمقشمةةؽ اًمًةةَسمقِ ويمةة  

  « ن هيةةد  اهلل قمةةغم يةةديؽ رضمةة    أطمةةُ إزم مةةـ محةةر اًمةةنعؿ»ىمةةَ  قملوةةف اًمًةة أ: 

 ةةةد  اهلل رةةةَ ا ًمةةةقأل إن ب  -المةةةد هلل-ًةةةلشوِ ذم يمةةةؾ سمةةة د اإلؾمةةة أ اًمدقمقة ًَمةةةوم

أمةةةَ جمةةةرد  ةةةًالء اًمةةةدقمَة يةةةدقمقن اًمةةةدقمقة ويةةةدظملقن يعملةةةقن ذم ىقةةةؾ: اعم يةةةلم  

اًمًوَؾمةةوِ وذم اًمدوًمةةِ  وم كةةعػ وؾم كةةعػ و ةةذا مةةَ أصةةَب اإلظمةةقان اعمًةةلملم 

َ   مةةةع طمرصةةةهؿ  ومةةةَ أصةةةَب طمةةةزب اًم كريةةةرن طموةةةْ ب يًةةة شودوا مةةةـ دقمةةةقهتؿ ؿمةةةو 

قمةةةةةغم اًمةةةةةدقمقة إمم مةةةةةَ يًةةةةةمقىف سمَلَيمموةةةةةِ هلل  ـموةةةةةُ الَيمموةةةةةِ هلل ومقةةةةةط سمًَمنًةةةةةٌِ 

َ   وىكةةـ يمنةةَ ىًةةمع سمعةةض اجطٌةةَء  نةةَ  ذم ؾمةةقريَ ًملككةةَأ ؟ سمًَمنًةةٌِ إًمةةوكؿ أيكةة

َ  ويةةةرد قمةةةغم الكةةةَأ اًمةةةذيـ حيكمةةةقن سمبةةةػم مةةةَ أىةةةز  اهلل  وإذا  ةةةق  ي ةةةعد م كمًةةة

 ةةةًَمػ الكةةةؿ ذم ىشًةةةف.. ذم صةةة شمف.. ذم قمٌَدشمةةةف  ومةةةٌذا سمةةةدأىَ ىن ةةةكف وىةةةذيمرا  

 ومقةط ومةو  ي علةؼ يقق :  ذا مذ ُ أ  طمنوشِ   ؾمٌكَن اهلل! ـموُ  نَ  الكؿ هلل

َ  مكلشةةقن أن  سمًَمكشةةَر  طم ةةك اًمةةذيـ ينكرومةةقن قمةةـ الكةةؿ و ةةؿ مًةةلمقن   ةةؿ أيكةة

 ل ةةةةقا ذم الَيمموةةةةِ هلل قمةةةةز وضمةةةةؾ طم ةةةةك ذم أىشًةةةةهؿ  ومًَمشةةةةَ د: ىكةةةةـ ىن ةةةة  

إظمقاىنَ ذم يمؾ اًمٌ د إن يمَىقا يريدون وضمف اهلل أال يدظملقا اًمؼمعمَىَتن  يشؿ أوال  

لوةةةةف اًم ةةةة ة واًمًةةةة أ ىمةةةةد ظمَـمٌةةةةف رب اًمعةةةةَعملم  ةةةةًَمشقن اًمنمةةةةعن  ن اًمرؾمةةةةق  قم

ل و   ﴿سمققًمف:  و   َ ىم  ؿ  ؿم  و ه  ـ  إ ًم  يم  ر  ت  شم  د 
د  يم  ق  َ  [04]اإلسرا :﴾ًم    ومهًالء ريمنقا إًمةوهؿ ؿمةو 

يم ػما   طموْ أيشؿ يقرون  ذا اًمن ؿ  ووموهَ يم  يم ُ إزم أطمد اًمو ىولم  إىمرار اًمرسمَ 

وةةةػ يكةةةقن إصةةة ح حتةةةّ  ةةةذا اًمةةةن ؿ وإىمةةةرار اًمزىةةةَ وإىمةةةرار سموةةةع اجمةةةر و.. و.. يم
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 وحتّ  ذا اًمققاىلم. ىعؿ.

يَ ؿموخ ًمنةَ شمييموةد ذم يم مكةؿ ذم القوقةِ ىمةرأت مقةَ  ذم جملةِ يعنةل  مداظملِ:

أ لهَ يريدويشَ ؾملشوِ  مع أيشَ يٌدو أيشَ اىكرومّ قمـ اعمةنهٓ  ذم ىةقع  ةَ ذيمةرشمؿ 

 أؾم َذ .

 شمشكؾ. اًمشوخ:

اًمقًةةؿ ا ظمةةػم منةةف  أمةةَ اًمقًةةؿ ومهنةةَ  قمنةةقان عمقةةَ   وةةٌطّ سمةةَلرأل  مداظملةةِ:

 ا و  ومكٌطف سمَعمعنك.

 ـموُ.. ـموُ. اًمشوخ:

 أيش يقق  ؿمو نَ؟ مداظملِ:

 أظمػما  واال أوال ؟ اًمشوخ:

 أوال . مداظملِ:

 أوال . اًمشوخ:

وأظمػما  سمًَم َزم  يقةق : ال ىموةَأ ًمدوًمةِ اإلؾمة أ أو ًملعمةؾ اإلؾمة مل أو  مداظملِ:

 إال سمًَمعمؾ اًمًوَف. - ذا معنَا ذا اًمكم مَ وٌط ف  سمس -لكؿ اإلؾم أ 

 اهلل أيمؼم. ال   ذا  ق.. معروأل  ذا قمنهؿ. اًمشوخ:

 ال طمق  وال ىمقة إال سمَهلل. مداظملِ:

ـموُ يَ ؿمو نَ سمَر  اهلل وموؽ  مَ طمكؿ  ًالء اإلظمقة اًمًلشوقن اًمذيـ  مداظملِ:

َ  إذا يمةةَىقا ىةةقاب  صمةةؿ مةةَ  يةةدقمقن قمةةـ ـمريةةؼ  ةةذا اعمًةةلؽ اًمًةةوَف طمكمهةةؿ رشقمةة

كمهؿ إذا قمرض قملوهؿ أن يكقىةقا وزراء  ومهةؿ ىمٌلةقا ذًمةؽ  ظمَصةِ وأىةّ يكقن طم
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ذيمرت ؿمو نَ ذم رشيط مًجؾ ًمؽ أىؽ ىملّ: اًمةدظمق  يكةقن سمدقمةِن  ن اًمةدقمقة 

 اًمؼمعمَىوِ  ل دقمقة حمدصمِ.

 أ  ىعؿ. اًمشوخ:

 أ  ىعؿ يَ ؿموخ. مداظملِ:

ال ؿمةةةؽ أيشةةةؿ يعنةةةل ذم دظمةةةقهلؿ  ةةةؿ يكقىةةةقن خمط ةةةلم  اًمةةةدقمقة اًم ةةةل  اًمشةةةوخ:

مقن إًموهَ  يكقن خمط لم  سمؾ أىمق : وةًَملم قمةـ  ةذا اًمةدقمقة اًم ةَلِ  ًمكننةل ين 

  وإن يمةةةةةَن الةةةةةديْ ًمةةةةةوس ًمةةةةةف صةةةةةلِ ىمقيةةةةةِ رةةةةةذا «إىةةةةة  ا قمةةةةة   سمًَمنوةةةةةَت»أىمةةةةةق : 

اعمقوةةقع  ًمكةةـ أومةةر  سمةةلم إىًةةَن وةةؾ و ةةق ال يريةةد اًمكةة    وإىًةةَن نظمةةر وةةؾ 

َ  و ةةةق يريةةةد اًمكةةة   قمةةةغم م ةةةؾ اًموهةةةقد اًمةةةذيـ شمكلةةةؿ قمةةةنهؿ ا ؾمةةة َذ أسمةةة ق مًَمةةةؽ نىشةةة

واعمنمةةيملم اًمةةذيـ قمرومةةقا الةةؼ صمةةؿ طمةةَدوا قمنةةف  ومهةةًالء اإلظمةةقان اًمةةذيـ يةةدظملقن 

َ    ةقاةهؿ وإي ةَرا  ًملكوةَة اًمةدىوَ قمةغم  ااظمةرة  ومة   اًمؼمعمَن إذا يمَن دظمةقهلؿ اشمٌَقمة

ؿمةةةؽ أيشةةةؿ نصممةةةقن إصمةةة   يمٌةةةػما   وإذا يمةةةَن ذًمةةةؽ سمنةةةقع مةةةـ االضم هةةةَد مةةةع إظم صةةةهؿ 

وأىةَ ذم » ؿمةؽ وةًَمقن  واهلل قمةز وضمةؾ  ةق طمًةوٌهؿ  ًملدقمقة دقمقة الةؼ  ومهةؿ سمة 

القوقِ مـ دقمق  داة   وأسمدا  أن ىق ٍم ذم سموَن ظمطي مَ يققًمف اًمقَةةؾ أو مةَ يشعلةف 

وأال ى عمؼ ذم اًمقصق  إمم مق دا وإمم مَ اؾم قر ذم ىملٌةفن  ن  ةذا ال يعلمةف إال 

ىعرومهؿ ويمةَىقا منةَ   أىَ أشم قر ىَس خمل لم «اهلل قمز وضمؾ اًمعلوؿ سم  ذم اًم دور

وومونَ ذم ؾمقريَ  وسمدًوا اًمعمؾ اًمًوَف رهمةؿ ى ةكل إيةَ ؿ  صمةؿ أظمةػما  يعنةل يمة  

يقَ  ذم اًملبِ اًمًقريِ أيملق َ قمغم أضمنَرؿ  يعنل: ىدمقا قمغم مَ ومعلقا  ًمكـ سمعد 

مَذا؟ سمعد دمرسمةِ دظملق ةَ  ومق ةد : م ةؾ  ةًالء اًمةذيـ أىةَ أؿمةػم إًمةوهؿ ذم ؾمةقريَ  

 طوع أن أىمق : إن ىو هؿ يمَىّ ؾمو ِ  ال  أىَ طمًُ قملمةل رةؿ يمنّ وال أزا  ال أؾم

 ىقايَ ؿ يمَىّ ـموٌِ ويريدون ىٍمة اإلؾم أ وشمققيِ اًمدقمقة  ًمكـ صد  وموهؿ:
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 أورد َ ؾمعد وؾمعد مش مؾ..

 إمم نظمرا.

يمةةةة  أىنةةةةل أقملةةةةؿ أن ومةةةةوهؿ ىةةةةَس مبروةةةةقن ي  ةةةةذون دقمةةةةقة الةةةةؼ ذم يم ةةةةػم مةةةةـ 

وًمةةةذًمؽ وميىةةةَ أىمةةةق : أن  ةةةذا االىةةة  ء ا طموةةةَن وؾمةةةولِ ًملقصةةةق  إمم طمطةةةَأ اًمةةةدىوَ  

واًمةةةةدظمق  إمم اًمؼمعمةةةةَن واًمقصةةةةق  إمم أن ي ةةةةٌ  وزيةةةةرا  ومهةةةةذا  ةةةةق اعمةةةةقت اًمةةةةذ  

 ؾمو وُ  ذا اًمنَةُ إمَ قمَضم   وإمَ نضم  .

 ؿمقرة: يعنل: ي ٌ  اًمنَةُ ىَةٌِ؟

 ىَةٌِ. ىعؿ. اًمشوخ:

 .ؿمقرة: ؿمو نَ ضمزايمؿ اهلل ظمػما   وأى ؿ اان أرشت إمم مًيًمِ قم ومِ ضمدا  

 ىعؿ. اًمشوخ:

ؿمةةةقرة: والقوقةةةِ ومقةةةف  ةةةذا اعمًةةةيًمِ يبوةةةُ قمةةةـ يم ةةةػم طم ةةةك مةةةـ إظمقاىنةةةَ اًمةةةذيـ 

يعوشةةةقن معنةةةَ وي لقةةةقن اًمعلةةةؿ قمةةةغم اعمةةةنهٓ اًم ةةةكو  ذم اللةةةؼ واًمةةةدروس اًم ةةةل 

 حييويشَ ؾمقاء قمنديمؿ أو ذم جمًَمس أظمر.

 ىعؿ. اًمشوخ:

َ  ضمةزا يمؿ اهلل ظمةػما   ؿمقرة: ال يدىمققن اًمن ر ومو  يطلققن وموف أًمًن هؿ  ذيمرشمؿ نىش

سمةةةةةيىكؿ رهمةةةةةؿ مةةةةةَ رأيةةةةة ؿ ذم ؾمةةةةةقريَ مةةةةةـ وصةةةةةق   ةةةةةًالء اإلظمةةةةةقان اًمةةةةةذيـ دظملةةةةةقا 

ؿ مةةةةـ اًمًةةةةقء ومٌىةةةةؽ ال شمًةةةة طوع أن رَعمَىةةةةَت  ومةةةةَ أصةةةةَرؿ  وسمةةةةرهمؿ مةةةةَ أصةةةةاًمؼم

  لص إمم ىقايَ ؿ ًم دًمؾ قمغم ؾمقء اًمنوِ وموهؿ.

 أ  ىعؿ. اًمشوخ:



 حكه دخول الربملانات وجمالص األمة------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

778 

 ؿمقرة:  ذا طمقوقِ ضمزا  اهلل ظمػما .

 وإيَ . اًمشوخ:

 وأىَ أىمق : سمين  ذا مـ مزايَ اًمشوخ ىَرص اًمديـ ا ًمٌَين . مداظملِ:

 قمشقا  سمَر  اهلل وموؽ.. اًمشوخ:

َ  نظمر أووشف إمم  ذا اعمًيًمِ و ل: أىكؿ ذيمةرشمؿ يم ةػما  سمةين  مداظملِ: وأذيمر ؿمو 

 اًمكَومر سمعونف ال ىً طوع أن ىككؿ قملوف سميىف مـ أ ؾ اًمنَر إذا مَت.

 أ  ىعؿ. اًمشوخ:

َ   مداظملِ:  ىمكوِ ي قرط وموهَ يم ػم مـ اًمنَس.و ذا أيك

 أ  ىعؿ. اًمشوخ:

ومةةـ  نةةَ أىمةةق : سمةةين ًمةةق ب يكةةـ إال  َشمةةَن اًمقكةةو َن أو اعمًةةيًم َن  ةةَ  مداظملةةِ:

 شمعلمقن اًمنَس ذم اًمعقودة ًمكشَىَ وم را  أن ىًمعف مـ اًمشوخ ىَرص اًمديـ ا ًمٌَين .

 اهلل يٌَر  وموؽ. اًمشوخ:

  قأ وا قمداء ا رداء.ًمكـ ؿمو نَ وأىّ شمقق   ذا قمـ اج مداظملِ:

 أ  واهلل. اًمشوخ:

 ؾمقاء يمَىقا يققًمقن: ال إًمف إال اهلل إال اهلل  أأ ال يققًمقن ال إًمف إال اهلل. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 وم  سمًَمكؿ ؿمو نَ سمَر  اهلل وموكؿ. مداظملِ:

 اهلل أيمؼم. اًمشوخ:
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س اًمةذيـ ؿمو نَ ضمزايمؿ اهلل ظمػما   ومومـ ي هؿ ىقايَ اعم ل ةلم مةـ اًمنةَ مداظملِ:

يعملةةقن ًملةةدقمقة  وال ىةةدقمل سميىنةةَ مةةنهؿ  وًمكةةـ ىقةةق : يةة هؿ اعم ل ةةلم ااظمةةريـ  

ون سمكةؿ وسممةـ طمةقًمكؿ ذم دقمةقا ؿ  ةذا  وي ةقسمقن ؾمةهَمهؿ إًمةوكؿ وإمم ذصمؿ يلق

 مـ  ًَمًقيمؿ.

 اهلل اعمً عَن. اًمشوخ:

َ   و ةةةق ا خ قمٌةةةد اًمةةةرمحـ قمٌةةةد  مداظملةةةِ: وال سمةةةيس سمةةةين أذيمةةةر  نةةةَ اؾمةةة   رصحيةةة

  وصلنل منذ أيَأ مذيمرة مةـ إظمقشمنةَ ذم اًمكقيةّ أرؾمةلق َ ًمنةَ  ية كلؿ اجًَمؼ اًمذ

أو يمقةةةّ وموهةةةَ اًمك ةةةَب اًمةةةذ  أًمش ةةةف و ةةةةق يم ةةةَب: اًمًةةةلشوِ  أو  ةةةل اًمًةةةلشوِ ىًةةةةٌِ 

َ   واًمنقةةدات اًم ةةل وضمههةةَ يعلةةؿ اهلل سميىةةف ًمةةوس منهةةَ واطمةةدة أصةةَب  وقمقوةةدة ومنهجةة

ة ذم  ةذا اًمنقةدات وموهَ الؼ  سمؾ أظمطي ذم  وعهَ  وًمكـ  نَ  مًيًمِ ىمكوِ يمٌةػم

َ  أًمػ يم َسمف وأًمًٌف ًمٌَس اًمًلشوِ  وال ىدر  أ ةل ىمَديَىوةِ  اًمعلموِ  يقق : سمين وم ى

طمدي ِ حمدصمِ  أأ صقوموِ مً كدصمِ أأ صمعلٌوِ مةَيمرة  أأ وم نةِ يقاىمعهةَ  أأ سموةع ًملةديـ 

سمًَمةةدىوَ  أأ.. أأ إمم نظمةةرا  والقوقةةِ أىةةَ قمجٌةةّ  اشم ةةؾ   ذم صةةٌَح  ةةذا اًموةةقأ  

 ف أو ىملّ ًمف:  ؾ أىّ اًمذ  يم ٌّ؟ ىمَ : ىعؿ  أىَ اًمذ  يم ٌّ  ىملّ ًمف..وعمَ ؾميًم 

 قمشقا  اشم ؾ سمؽ أأ اشم لّ سمف؟ اًمشوخ:

 ال   ق اشم ؾ. مداظملِ:

  َا. اًمشوخ:

 أ  ىعؿ  سمنَء قمغم شمقصوِ  طمد اإلظمقان أن ي  ؾ. مداظملِ:

  ذا  ُ..  ُ أن ىعرومف. اًمشوخ:

 أ  ىعؿ. مداظملِ:
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 ـموُ.. اًمشوخ:

  ق ب ي  ؾ مـ ىشًف. ال  مداظملِ:

  ذا  ق. اًمشوخ:

 وإى  اشم ؾ سمنَء قمغم ىمقزم  طمد اإلظمقان أن ي  ؾ  . مداظملِ:

 اؾمؿ  ذا؟ اًمشوخ:

 قمٌد اًمرمحـ قمٌد اجًَمؼ . مداظملِ:

 أ  ىعؿ. ـموُ. اًمشوخ:

ومكلةةة ت يعنةةةل يملةةة ت مرقمٌةةةِ  يملةةة ت يعنةةةل شمةةةنؿ.. أىمةةةق  أىةةةَ:  ةةةذا  مداظملةةةِ:

  َ قم ةةو    يعنةةل: ىكةةكم سمةةف أقمنَىمنةةَ  وى قلةةد سمةةف ذم  اًمكلةة ت.. أىةةّ شمعلمنةةَ اان ؿمةةو 

َ  ذ ٌوةةِ  دمعلنةةَ ىموةةز رةةَ ذم اًمنةةَس وىعلمهةةؿ يموةةػ شمكةةقن اًمةةدقمقة إمم  نذاىنةةَ أىمراـمةة

اهلل  ومكوػ سميوًم ةؽ اإلظمةقة  ومةنهؿ ا خ قمٌةد اجةًَمؼ اًمةذ  أىةّ.. يعنةل أىة ؿ ىمٌةؾ 

رمحـ قمٌةد أيَأ  ويمنّ أطمدصمكؿ ذم ىمكوِ م ؾ  ذا اًمقكوِ  ىمل ؿ: سمةين م ةؾ قمٌةد اًمة

 اجًَمؼ ال يمكـ أن يك ُ م ؾ  ذا عمَ ىعرومف قمنف.

 أ  ىعؿ  وىملّ: رسم  يم ٌهَ همػما. اًمشوخ:

أيةةةةقا  رسمةةةة  يم ٌهةةةةَ.. وًمكةةةةـ  ةةةةق أىمةةةةر يمةةةة  يقةةةةق  اعمٍمةةةةيقن  إظمقاىنةةةةَ  مداظملةةةةِ:

 اعمٍميقن: أىمر َ سمع مِ ًمًَىف.

 اهلل أيمؼم. اًمشوخ:

 وىمَ : ىعؿ  أىَ ىملّ  ذا. مداظملِ:

 هلل اعمً عَن.اهلل أيمؼم ا اًمشوخ:
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ىملةةّ ًمةةف: سمةةَر  اهلل وموةةؽ  أىةةّ شمقةةق  يةةَ قمٌةةد اًمةةرمحـ    ةةؾ شمع قةةد سمةةين  مداظملةةِ:

 ةةةذا اًم ةةةشَت اًم ةةةل أـملق هةةةَ قمةةةكم وذم يم ةةةَ    ةةةؾ شمًةةة طوع أن شملقةةةك رةةةَ اهلل يةةةقأ 

 اًمقوَمِ؟

 طمًٌنَ اهلل وىعؿ اًمقيموؾ. مداظملِ:

 : أىَ  ؾ شمً طوع أن شمدًمؾ قمغم أىؽ صَد  ذم يملمِ واطمدة ىمل هَ؟ ىمَ مداظملِ:

 مَ ىملّ يعنل مَ ضمزمّ رذا  وإى  ىملّ: إمَ وإمَ.. وإمَ..

 اهلل أيمؼم. اًمشوخ:

 ىملّ: يعنل يميىؽ شمقق : اظمؽم مَ ؿم ّ مـ  ذا اًم شَت. مداظملِ:

 يعنل واطمدة منهَ؟ اًمشوخ:

 أ  واطمدة منهَ. مداظملِ:

 و ل مهلكِ. اًمشوخ:

 أ  ىعؿ. مداظملِ:

 اهلل أيمؼم. اًمشوخ:

شمعلمنةَ مةنكؿ   .. ويمة هلل وموكؿ وضمزايمؿ اهلل ظمػما   ويم ومشو نَ سمَر  ا مداظملِ:

 -وضمةةزايمؿ اهلل ظمةةػم-وقملمكةةؿ اًمةةذ  يشةةوض والمةةد هلل قمةةغم اًمعةةَب يملةةف ال يعجةةز 

قمـ شمقضموةف ى ةوكِ عم ةؾ أظمونةَ قمٌةد اًمةرمحـ قمٌةد اجةًَمؼ عم ةؾ  ةذا اعمنَؾمةٌِ اًم ةل 

عةرض هلةَ حتدصم ؿ وموهَ قمـ  ذا اعمًيًمِ اًمعقديِ  و ةل مةـ أظمطةر اعمًةَةؾ اًم ةل ي 

 يم ػم مـ إظمقاىنَ.

 ىعؿ. اًمشوخ:
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ومنريةةد يملمةةِ طمةةق   ةةذا اعمًةةيًمِ ذم ومقةةف اًمةةدقمقة  ًمعلهةةَ شم ةةؾ إمم أذن  مداظملةةِ:

َ   وأىةَ ىملةّ ًمةف: مةَذا   ذا ا خ وموكقن ًمف قم ةِ منهةَ ًمعلةف ي ةقب إمم اهلل شمقسمةِ ى ةقطم

شمقق  ًمرسمؽ يَ قمٌد اًمرمحـ يقأ أىمػ أىَ وإيةَ  سمةلم يديةف  و ةق ؾمةَةلؽ والسمةد  مةَذا 

 شمقق  ًمرسمؽ يقأ اًمقوَمِ؟ وميىَ أرضمق ؿمو نَ أىف..

واهلل  أىَ ًموس زم مَ أىمقًمف مـ يم أ يم ػم سمًَمنًٌِ  ظمونَ قمٌد اًمرمحـ إال  اًمشوخ:

َ  سمبةةةػم  ةةةذا  أن أوصةةةوف سم قةةةق  اهلل شمٌةةةَر  وشمعةةةَمم  وأن أذيمةةةرا سمةةةٌعض مةةةَ ذيمةةةرت نىشةةة

ًمنشةةةقس اعمنَؾمةةةٌِ اًم ةةةل شمعروةةة ؿ هلةةةَ اان  و ةةةل: أن مقوةةةقع اًم كةةةدث قمةةةـ ىقايةةةَ ا

واًمقلةةةقب وسم َصةةةِ  ةةةذا اًمنقايةةةَ اًم ةةةل شم علةةةؼ سممةةةـ ىعةةةرأل قمةةةنهؿ أيشةةةؿ مةةةـ إظمقاىنةةةَ 

اعمًلملم  سمؾ ومـ إظمقاىنَ اًمًلشولم اًمذيـ اًم ققا معنَ قمغم مةنهٓ اًمك ةَب ومةنهٓ 

اًمًةةنِ اًم ةةكوكِ وقمةةغم مةةَ يمةةَن قملوةةف ؾمةةلشنَ اًم ةةًَم  ر  قمةةنهؿ  سم َصةةِ سميم ةةَ  

َ  أن ى كدث قم  ذم صد ور ؿ وقم  اىطقت قملوف ىقايَ ؿن  ًالء ال  قز إؾم مو

 ن  ةةةذا ا مةةةقر ال يطلةةةع قملوهةةةَ إال اهلل قمةةةز وضمةةةؾ اًمعلةةةوؿ سمةةة  ذم اًم ةةةدور  وىكةةةـ 

قمةةغم م ةةؾ اًموقةةلم أن  ةةًالء اإلظمةةقان مةةـ اًمًةةلشولم اًمةةذيـ دظملةةقا اًمؼمعمةةَن  نةةَ  ذم 

َ  ذم مٍمةةة )وأظمةةةػما  مةةةع ا ؾمةةةػ ذم اًمةةةومـ  اًمكقيةةةّ أو ىمةةةدي   ذم ؾمةةةقريَ أو طمةةةدي 

شمرت إًمونةةةَ ا ظمٌةةةةَر سمةةةين مةةةـ ين مةةةةقن إمم اإلظمةةةقان أو إمم اإلصةةةة ح طموةةةْ أىةةةف شمةةةةقا

حتةةًَمشقا مةةع اًمٌع وةةلم ومةةع اًمنةةَرصيلم  سمةةؾ ومةةع اًمعل ىوةةلم سمةةزقمؿ أن  ةةذا اًم كةةًَمػ 

واًمدظمق  ذم اًمؼمعمَن وموف إص ح ًملمج مةع اإلؾمة مل اًمومنةل أو اًمكةقي ل أو همةػم 

و ةةةذا اًمةةةدظمق  ذم  ةةةذا  ةةةذا ا ىمةةةًَموؿ(  وممةةةع اقم قَدىةةةَ ضمةةةَزملم سمةةةين  ةةةذا االىةةة  ء 

اًمؼمعمَىةةةَت اًم ةةةل ىمَمةةةّ قمةةةغم الكةةةؿ سمبةةةػم مةةةَ أىةةةز  اهلل  أىةةةف أوال  شمييوةةةد قممةةةكم عمةةةَ 

 هر سمف إظمقاىنَ  ةًالء اًمًةلشوقن  سمةؾ وهمةػم ؿ مةـ م ةؾ اإلظمةقان اعمًةلملم  أيشةؿ 

يةةةةةدقمقن إمم أن يكةةةةةقن الكةةةةةؿ هلل وطمةةةةةدا ال رشيةةةةةؽ ًمةةةةةف  وًمةةةةةوس ًملشةةةةةعُ وًمةةةةةوس 

ؾمةةةَشمػم اًمكةةةَومرة واًم ةةةل أظمةةةذت مةةةـ سمةةة د اًمكشةةةر ًملدؾمةةة قر اًمةةةذ  ىمةةةَأ قمةةةغم ى ةةةَأ اًمد
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وىقلةةةةّ إمم سمةةةة د اإلؾمةةةة أ سمككةةةةؿ أيشةةةةَ ىمةةةةقاىلم يكةةةةقن شمطٌوقهةةةةَ مةةةةـ صةةةةًَم  اًمٌلةةةةد 

اعمًةةةةةلؿ  قمةةةةةغم اًمةةةةةرهمؿ مةةةةةـ أىنةةةةةَ ىع قةةةةةد أن اىةةةةة  ء  ةةةةةًالء اإلظمةةةةةقان إمم م ةةةةةؾ  ةةةةةذا 

اًمؼمعمَىةَت  ةق أوال : خمًَمشةِ رصحيةِ ًمةدقمقة اًمك ةَب واًمًةنِ وًملمةنهٓ اًمةذ  ؾمةةَر 

ًملةةدقمقة قمةةغم اًمةةرهمؿ مةةـ  ةةذا اعم ًَمشةةِ اًمٍمةةحيِ  ومةةنكـ ىمةةد  ¢هلل قملوةةف رؾمةةق  ا

وضمدىَ ذم شمَريخ اًمعٍم الةًَ أن  ةًالء اعمًةلملم اًمةذيـ دظملةقا اًمؼمعمَىةَت مةَ 

َ   سمةةؾ أًوا رةةؿ ًرا  سمعوةةدا   ويمةةَن مةةـ قمَىمٌةةِ ذًمةةؽ أن ىمةةَأ  أومةةَدوا اعمًةةلملم ؿمةةو 

إلؾمة أ وراء طمكَأ سمعكهؿ حيَرب اإلؾم أ حمَرسمِ رصحيةِ  وسمعكةهؿ حيةَرب ا

اًمًةة َر والجةةَب  ومعةةغم اًمةةرهمؿ مةةـ  ةةذا اعم ًَمشةةِ ًملنمةةع مةةـ ضمهةةِ  واعم ًَمشةةِ 

َ  قمـ ؾمًا : إىنَ ال ىً طوع أن ىقق : سمين ىقايَ  َ  ضمقاسم ًمل جرسمِ اًم ل ب شمنج  ىملنَ نىش

 ًالء اًمذيـ دظملقا اًمؼمعمَىَت سمق د اإلص ح يم  يققًمقن  إن ىقايَ ؿ ؾمو ِ  مع 

ف خمةةًَمػ ووةة   مٌةةلم  ًمةةذًمؽ ىكةةـ ىن ةة  أظمَىةةَ قمٌةةد أن قمملهةةؿ ال ىشةةؽ ذم أىةة

اًمةةةرمحـ  ةةةذا  والؾمةةةو   ةةةق معنةةةَ إمم قمهةةةد ىمريةةةُ ذم اًمةةةدقمقة أى ةةةكف سمن ةةةوك لم 

 اصمن لم:

لم  ﴿اًمن وكِ ا ومم: إن اهلل قمز وضمؾ يقق :  وا اهلل   خم  ل   ة ٌ ةد  و ع 
وا إ ال  ًم  ر 
َ أ م ة م  و 

ـ   ي ف  اًمد  كةؿ قمةغم مةـ يمةَن م لةف ذم اًمةدقمقة واهلل   ومة   ةقز عم لةف أن حي[5]البينالة:﴾ًم 

َ  قمةةغم  أقملةةؿ سمًَم ةةًَم  واعمشًةةد مةةـ سموةةنه ن أن حيكةةؿ سمةةين ىو ةةف ىملةةُ اإلؾمةة أ رأؾمةة

َ  همةػم اًم ةقب اًم ةكو   صمةقب إلةَد   قمقُ وإومًَد اًمةدقمقة اًمًةلشوِ  وإًمٌَؾمةهَ صمقسمة

مٌطـ سمدقمقة إؾم موِ  ىن كف سميال ييسء اًم ـ سمنوِ مـ ظمًَمشةف ذم اًمةرأ   والؾمةو  

رأت يم ةةػما  مةةـ اًمعٌةةَرات اًم ةةل اهتمةةّ اًمرضمةةؾ رةةَ وإذا سمةةف يقةةق  سم ةة أل مةةَ وىمةةد ىمةة

ىًٌّ إًموف   ذا ا مر أدقمف سمونؽ وسمونف  أمَ أىّ شم عرض ًمل ٍمي  سمٌؾمَءة اًم ـ سمف  

ومهةةةذا  ةةةَ يقؾمةةةع اجةةةر  قمةةةغم اًمراىمةةةةعن  ن  ةةةذا ؾمةةةودومع يم ةةةػما  مةةةـ اًمنةةةةَس إمم أن 

اد اعم ًَمشةةةِ وشمةةزداد اًمشةةةقِ سمةةةلم ي همةةق  أىةةةّ سمًةةةقء اًمنوةةِ  و نةةةَ شمةةةزداد اًمشرىمةةِ ويةةةزد
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اًمةةةدقمَة اإلؾمةةة مولم ومكةةة   قمةةةـ  ةةةَ ػم اعمًةةةلملم   ةةةذا ى ةةةوك ل ا ومم  و ةةةل 

واوةةةةكِ ضمةةةةدا  ال شمقٌةةةةؾ اًمنقةةةةَشن  ن أطمةةةةدا  مةةةةـ اعمًةةةةلملم ال يعلةةةةؿ مةةةةَ ذم صةةةةدور 

 ااظمريـ.

أمةةةةةَ اًمن ةةةةةوكِ ا ظمةةةةةر  ومهةةةةةل: أن شمعةةةةةقد إمم دقمقشمةةةةةؽ وأن شمعنةةةةةك سمننمةةةةة اًمعلةةةةةؿ 

ًةةلملم  وأن شمعنةةك سمؽمسموةة هؿ اًمؽمسموةةِ اإلؾمةة موِ اًم ةةكوكِ اًم ةةكو  سمةةلم  ةةَ ػم اعم

َ  سمةةةًَمنٌل  َ  ًم كةةةقن مق ةةةدي َ   همَيةةةِ اًمنٌةةةل  ¢فمةةةَ را  وسمَـمنةةة  ةةةق ىنمةةة  ¢همَيةةةِ وأؾمةةةلقسم

قمقوةةدة اًم قطموةةد واًمةةديـ اًمةةذ  أىزًمةةف قمةةغم ىملةةُ حممةةد قملوةةف اًمًةة أ  واًمقؾمةةولِ  ةةل 

ِ اًم ةةةةةةل ؾمةةةةةةلكهَ اًمرؾمةةةةةةق  قملوةةةةةةف اًمًةةةةةة أ ذم دقمةةةةةةقة اًمنةةةةةةَس إمم اإلؾمةةةةةة أ سمَلكمةةةةةة

ب  -مةـ سمعةض منًةوَشمؽ-يمة  يققًمةقن ذم ؾمةقريَ:  ¢واعمققم ِ الًةنِ  ومةًَمنٌل 

يعةةةـ سمةةةًَم قرب إمم اعمنمةةةيملم اًمكةةةًَملم  وب يًةةةَوأ ذم ؾمةةةٌوؾ دقمقشمةةةفن  ن اهلل قمةةةز 

َ  ىملةةةو   ذم م ةةةؾ ىمقًمةةةف شمعةةةَمم:  وضمةةةؾ أطمًةةةـ شمرسمو ةةةف وطمةةةذرا مةةةـ أن يموةةةؾ إًمةةةوهؿ ؿمةةةو 

و   َ ىم  ﴿ ةة ؿ  ؿم  و ه  ةة ـ  إ ًم  يم  ر  ةة ت  شم  د 
د  يم ةة ةة ق    ومةةَهلل قمةةز وضمةةؾ رسمةةك ىٌوةةف قملوةةف [04]اإلسالالرا :﴾ل ةةو   ًم 

اًمً أ وأطمًـ شمرسمو ف  و ق سمًَم َزم أطمًـ شمرسموِ أصكَسمف واطمدا  سمعةد واطمةد واطمةدا  

سمعد واطمةد طم ةك أوضمةد شملةؽ اًمك لةِ اًم ةل رةَ متكةـ قملوةف اًم ة ة واًمًة أ مةـ دومةع 

ؽ مةةـ  جةقأ اًمكشةةَر قمةةغم أروةف اًم ةةل  ةةَضمر إًموهةةَ  أمةَ أىةةّ ومةةـ شمةر  أو يةةر  رأيةة

اًمةةةدظمق  إمم اًمؼمعمةةةَن ومهةةةذا قمَىمٌةةةِ أمةةةر ذًمةةةؽ ظمنةةةان مٌةةةلمن ذًمةةةؽ  ىةةةؽ ؾم  نةةة 

َ  ورسموةةةّ مةةةـ ؿمةةة ّ قمةةةغم  ةةةذا اًمةةةدقمقة  صمةةةؿ أظمةةةػما   اًمةةةدقمقة اًم ةةةل يمنةةةّ وموهةةةَ طمري ةةة

كقن ًموكقىةقا وزراء  و ةًالء  ؿمبلقا سمًَمًوَؾمِ وسمًَمدظمق  ذم اًمؼمعمَن  صمؿ ىمد يرؿم ة

الَيمموةِ هلل وطمةدا ال رشيةؽ ًمةف   اًمقزراء ؾموككمقن سمبػم مَ أىةز  اهلل  ومةييـ دقمةقة

إذا يمن ؿ شمًيدون الكؿ اًمقَةؿ سمدقمق  إص ح الكؿ  يمنّ أؾممع ىمةدي   وىمةدي   

ضمدا  أن مـ دقمقة اإلظمقان اعمًلملم  ق إص ح اعمج مةع سمٌصة ح ا ومةراد  و ةذا 

يمةة  يشةةهد سمةةذًمؽ  ¢اًمةةذ  ىكةةـ ىةةديـ اهلل سمةةف وىع قةةدا ضمةةَزملم و ةةل: دقمةةقة اًمنٌةةل 
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وشمَر ةةف اًمنةةػم  ومةة  أدر  واهلل مةةَ اًمةةذ  طمةةدا سمكةةؿ أن  ةةًَمشقا  ةةد  ؾمةةػمشمف اًمعطةةرة 

ىٌوكؿ إمم اًمدظمق  إمم اًمؼمعمَن اًمقَةؿ قمغم الكؿ سمبةػم مةَ أىةز  اهلل   ةؾ شمريةدون 

 أن ىيسء اًم ـ سمنو كؿ؟ يم  صمؿ يم .

إذا :  ةةةةُ أن ى نَصةةةة   إن قمملكةةةةؿ  ةةةةذا ًمةةةةوس قمةةةةغم منهةةةةَج اًمك ةةةةَب واًمًةةةةنِ  

اًم ًَم   أمَ اًمنقايَ ومكًَرَ قمند اهلل شمٌَر  وشمعةَمم  ومهةؾ وقمغم مَ يمَن قملوف ؾملشنَ 

 ضمزاء اإلطمًَن إال اإلطمًَن؟!

َ  ضمةةدا  أن  يةةَ قمٌةةد اًمةةرمحـ إين أقم ةةؽ أن شمكةةقن مةةـ اجلةةَ للم  )ويمنةةّ طمري ةة

ىل قل  نَ ذم  ذا ا رضن  ىةف ي ةعُ قمةكم أن نشمةوكؿ يمة  ومعلةّ ىمةدي    وملعلةؽ 

كةةةَيَ اًمعٍمةةة الةةةًَ  وىكةةةع شمًةةة جوُ ًمةةةدقمق   ةةةذا  وىل قةةةل ًمن شةةةَ ؿ طمةةةق  ىم

اعمةةةنهٓ اًمةةةذ  سمةةةف يًةةة قوؿ طمةةةَ  اعمًةةةلملم  وسمةةةف ي مكنةةةقن مةةةـ إىمَمةةةِ طمكةةةؿ اهلل ذم 

َ  سمكوْ يدومعؽ إمم أن شمزورىةَ  ا رض  وميرضمق أن دمد دقمق   ذا ذم ىملٌؽ مكَى

َ  طم ةةك ى ةةقاىص سمةةَلؼ وى ةةقاىص سمًَم ةةؼم. واًمًةة أ  َ  مكرمةة وأن شمنةةز  قمنةةد  وةةوش

 .قملوكؿ ورمحِ اهلل وسمريمَشمف(

 ( 00:  00: 53/   700) اهلدى والنور / 

 ( 00:  13: 14/   700) اهلدى والنور / 
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 الدخٕه يف اجملالظ الٍٗابٗٛ

اًمًةةَةؾ:  ؿمةةو نَ معلةةقأ رأيكةةؿ ومةةو  ي علةةؼ سمةةدظمق  اعمجةةًَمس اًمنوَسموةةِ وجمةةًَمس 

اًمشعُ وإسمَطمِ اعم َ رات واإلًاب قمـ اًمطعَأ ذم اًمًجقن وىكق ذًمؽ  ًمكةـ 

نةةةةةَ  الةةةةةؼ إال سمَ ةةةةةَذ م ةةةةةؾ  ةةةةةذا ىمةةةةةًَمقا إن الكقمةةةةة َت اًمقَةمةةةةةِ اان أصةةةةةٌ  ال ي 

اإلضمةةراءات  ومةة  أؾمةة طوع مةة    أن أواضمةةف رةةةوس اجلمهقريةةِ سمكلمةةِ طمةةؼ ومةةيىمق  ًمةةف: 

َ    ذم اًمؼمعمةةةةَن  وموققًمةةةةقن: وشمٌلوةةةةغ  ةةةةذا  )إشمةةةةؼ اهلل وـمٌةةةةؼ رشع اهلل( إال إذا يمنةةةةّ ىَةٌةةةة

َب اعم ةةةَ رات اًمكلمةةةِ واضمٌةةةِ سمًَمنًةةةٌِ ًملكةةةَيمؿ أو همةةةػما ويمةةةذًمؽ الكقمةةةَت هتةةة

ؽ يً جوٌقن عمطًَمٌهؿ وموققًمةقن و ةذا ا ؿمةوَء واضمٌةف واضمةُ ًمذلو وَج اًمشعُ وم

اًم ٌلوغ  ومَ ال ي ؿ اًمقاضمةُ إال سمةف ومهةق واضمةُ وًمةذًمؽ  ةذا ا ؿمةوَء مٌَطمةِ ذم  ةذا 

 اًمٌَب. وم  ىمقًمكؿ ضمزايمؿ اهلل ظمػما .

الكةةَأ : ال ىًةةلؿ سمقةةقهلؿ سميىةةف ال ؾمةةٌوؾ إمم شمٌلوةةغ يملمةةِ الةةؼ إمم أوال   اًمشةةوخ:

اًمذيـ ال حيكمقن سم  أىز  اهلل إال سمين يكقن اًمرضمؾ ىَةٌَ ذم اًمؼمعمَن وسم َصةِ إذا 

ِ  ذم اًمؼمعمَن  ال أؾملؿ سم كِ  ةذا اًمةدقمق   َ  ىَةٌ ؼ سمذًمؽ أن شمكقن اعمرأة أيك أ ل  

ومٌىةةةةةف مةةةةةـ اعممكةةةةةـ أن يةةةةة كلؿ اإلىًةةةةةَن يملمةةةةةِ طمةةةةةؼ سمطريةةةةةؼ اجلراةةةةةةد واعمجةةةةة ت 

 واًمقؾمَةؾ ووإمم نظمرا...

إلسمةةةةة غ يملمةةةةةِ الةةةةةؼ إمم اعمًةةةةة قًملم وسم َصةةةةةِ أن اعملةةةةةؽ أو رةةةةةةوس  ومةةةةةًَمط ر 

اجلمهقريِ أو مـ يشٌهف مـ رًؾمَء أيشؿ  ةؿ ي ًةؽمون سممةـ دويشةؿ مةـ اًمةقزراء صمةؿ 

 ةةًالء ي ًةةةؽمون سممةةـ دويشةةةؿ مةةـ اًمنةةةقاب وىكةةـ ىعةةةرأل ذم  ةةذا الوةةةَة اًمؼمعمَىوةةةِ 
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 - وىملةة  أطملةةػو ةةذا يمةةلم سمةةَهلل-اًم ةةل ىعوشةةهَ ذم يم ةةػم مةةـ اًمةةٌ د اإلؾمةة موِ أيشةةَ 

َت وؾمةةةة َةر يع مةةةةدون قملوهةةةةَ ًم نشوةةةةذ مةةةةَ يريةةةةدون مةةةةـ خمًَمشةةةةِ ا طمكةةةةَأ  ةةةةأيشةةةةَ شمك

َ  اًمنمقموِ  ومقضمقد   واًم َريخ واًم جرسمِ ذم ىكق  ًالء ذم اًمؼمعمَىَت ال يشود ؿ ؿمو 

ى ةةةةػ ىمةةةةرن مةةةةـ اًمزمةةةةَن أيمةةةةؼم دًموةةةةؾ أن وضمةةةةقد اعمًةةةةلملم اًمطوٌةةةةلم اًم ةةةةَللم ذم 

َ  سمةةةةؾ  ىمةةةةد ييةةةةون أوال  سميىشًةةةةهؿ  يشةةةةؿ يةةةةدظملقن اًمؼمعمَىةةةةَت  ةةةةذا ال يشوةةةةدون ؿمةةةةو 

َ د ذم يم ةةةػم مةةةـ اعم ةةةَ ر  ةةة ش  ًمو ةةةلكقا همةةةػم  ؿ ومةةةٌذا سمبةةةػم  ؿ ىمةةةد أومًةةةد ؿ  و ةةةذا ي 

يةةدظمؾ مةة    اعمًةةلؿ اًم قةةك اًم ةةًَم  اعمل ةةزأ ًملًةةمّ واًمةةد  واهلةةد  اإلؾمةة مل ًمةةف 

لوةةِ ضملولةةِ وًمةةف ىممةةوص وال ي شةةٌف سمًَمكشةةَر سملةةٌس اجلَيموةةّ واًمٌنطةةَ  وىكةةق ذًمةةؽ 

د ميض ؿمهر أو ؿمهقر أو ؾمةنف أو ؾمةن لم شمةراا ىمةد شمبةػم  م هةرا عمةَذا؟  ىةف وإذا سمف سمع

ب يًةة طع أن ي ٌةةّ ؿم  ةةو ف اعمًةةلمِ دمةةَا  ةةذا اًمش  ةةوَت اًم ةةل أىمةةؾ مةةَ يقةةَ  

وموهَ أن م َ ر ؿ ًموًّ إؾم موِ  ومةٌذا  ةق دظمةؾ ذم ؾمةٌوؾ اإلصة ح وإذا سمةف أومًةد 

 ىشًف ومك   قمـ أىف ب ي مكـ مـ أن ي ل  همػما.

أن أؾمةةة طرد ذم  ةةذا وًمكنةةةل أريةةةد أن أىمةةق  سمةةةين  ةةذا الجةةةِ أوال طمجةةةِ  ال أريةةد

داطمكةةِ ومٌٌمكةةَن اعمًةةلؿ اًمبوةةقر الةةريص قمةةغم شمٌلوةةغ يملمةةِ الةةؼ إمم اعمًةة قًملم 

 ذم اًمؼمعمَن سمي  ـمريؼ مـ اًمننم ومَ أيم ر وؾمَةؾ اًمننم ذم اًمعٍم الًَ.

َ : ـمريقِ االى  َسمَت واظم وَر اًمنقاب  ةذا ًموًةّ ـمريقةِ إؾمة  موِ أسمةدا    ةذا صمَىو

َ  ىمةةةَأ قمةةةغم وضمةةةف  ومؽموةةةنَ اان أن طمكةةة   اـمةةةر  سمرعمَىوةةةِ أورسموةةةِ يمةةةَومرة ًمةةةق  إؾمةةة مو

ا رض مَ سملم قمشوِ ووكَ َ وقمًك أن يكقن ذًمؽ ىمريُ رمِ اعمًلملم وًموس 

سم قايملهؿ قمـ اًمعمؾ  ىمَأ الكؿ اإلؾم مل أشمرون أن  ذا الكؿ اإلؾمة مل ؾمةوقر 

ؿمةةو  اًم ةةًَم  واًمطةةًَم  وًمةةوس  ةةذا ومقةةط سمةةؾ  ةةذا اًمؼمعمَىةةَت اًم ةةل شمشةة   جمةةَ  شمر

واعمًلؿ واًمكَومر اًمذ  ًمف ديـ وًموس  ذا ومقةط سمةؾ اًمكةَومر مةـ أ ةؾ اًمك ةَب اًمةذيـ 
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هلةةةةةةةةؿ طمكةةةةةةةةؿ ظمةةةةةةةةَص ذم سمعةةةةةةةةض اعمًةةةةةةةةَةؾ ذم اإلؾمةةةةةةةة أ واعم طمةةةةةةةةدة واًمزىَدىمةةةةةةةةِ 

واًمشوققمولم يمؾ  ًالء ي عطك هلؿ الريِ ذم أن يرؿمكقا أىشًهؿ وأن ين  ٌهؿ مـ 

أ ةذا  ةق ى ةَأ إؾمة مل؟!! ال واهلل  ًمةوس مةـ اإلؾمة أ سمًةٌوؾ ؿمَء مةـ أومةراد ا مةِ. 

لم  إىةةةة   ةةةةذا ى ةةةةَأ مةةةةـ ال  كةةةةع عم ةةةةؾ ىمةةةةق  رب اًمعةةةةَعملم: ﴿
ل م  ةةةة  ً ؾ  اعم   ةةةة ع  ن ج  أ وم 

قن   م  ك  و ػ  حت   ؿ  يم  ك  َ ًم  * م  لم 
م  ر  َعم  ج   .[36-35]القلم:﴾ يم 

نةةَ ذم اىكةة منَ إمم اًمؼمعمَىةةَت  ةةذا اًمقَةمةةِ قمةةغم همةةػم اًمن ةةَأ اإل إذا   ؾمةة مل م ل 

 ةةةًالء  «م ةةةؾ ومةةة ن يمم ةةةؾ مةةةـ يٌنةةةك ىمٍمةةةا  وهيةةةدأ مٍمةةةا  »دون اعم ةةةؾ اًمةةةذ  يقةةةق : 

هيةةةةدمقن ىمٍمةةةةا  ومٍمةةةةا  ذم نن واطمةةةةد  يشةةةةؿ ال يشوةةةةدون  ء سمم ةةةةؾ  ةةةةذا االىةةةة  ء 

ًملؼمعمَىةةةَت  والةةةؼ والةةةؼ أىمةةةق  إن ًملةةةنشس  نةةةَ دظمةةة   يمٌةةةػما   ن اًمةةةنشس حتةةةُ 

عًَموةِ ًموقةَ  ومة ن وزيةر ومة ن ىَةةُ اًمةقزير اًم موز واًمؽمومع واًم قفمػ ذم اًمكراف اًم

إمم نظمةةرا. ومةةًَمنشس شمًةةق   ًم ةةَطمٌهَ سمم ةةؾ  ةةذا اًم ةةيوي ت أيشةةَ شمةةدظمؾ ًم ٌلوةةغ يملمةةِ 

الؼ إمم الَيمؿ اًمذ  ال ؾمٌوؾ ًمنةَ إًموةف إال سمطريةؼ اًمؼمعمةَن. اجلةقاب  ةذا اًمكة أ 

َ    وؿلّ ً  همػم م   :أوال    د اإلؾمة أ أن  ًالء اًمذيـ يةدظملقن اًمؼمعمَىةَت ذم أ  سمة:صمَىو

ةةة ال يًةةة طوعقن أن ي   َ  مةةةـ اًمن ةةةَأ اًمقةةةَةؿ  ن  ةةةذا اًمن ةةةَأ اًمقةةةَةؿ  ةةةق اًمةةةذ  ػم  ب  وا ؿمةةةو 

ؾمةةوكق  ا ومةةراد اًمةةذيـ اىكةةقوا حتةةّ  ةةذا اًمن ةةَأ وىمةةد يًةة طوعقن أن يعملةةقا ؿمةةو َ 

مـ اًمشكلوَت أمَ اًم بوػم اجلةق ر  ومهةذا ال ؾمةٌوؾ ًملقصةق  إًموةف سمطريةؼ االىكة أ 

 .يمنقاب ذم  ذا اًمؼمعمَىَت

أظمػما  أريد أن أًمشّ اًمن ر إزم  ء أدىدن طمقًمف يم ػما ويم ػما ضمدا   ؾ  ذا  ةق 

ؾمٌوؾ إقمةَدة الكةؿ اإلؾمة مل وحتقوةؼ اعمج مةع اإلؾمة مل أن ىنكةؿ قمةـ دؾمة قر 

: ال أىَ أقم قةد أن اًمطريةؼ ًم كقوةؼ -وومَىمد اًمٌمء ال يعطوف-ال حيكؿ سم  أىز  اهلل؟ 

ِ اعمًةلمِ إىة  يكةقن قمةغم ـمريقةِ حممةد اعمج مع اإلؾم مل وسمًَم َزم إىمَمِ اًمدوًم
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ظمةةػم »قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ اًمةةذ  ووةةع ًمنةةَ مةةنهٓ قمةةَأ وقمةةؼم  قمنةةف سمكلمةةِ مةةقضمزة: 

ومهؾ اىكؿ اًمرؾمق  قملوةف اًمًة أ إمم يمشةَر مكةِ ذم ؾمةٌوؾ  «¢اهلد   د  حممد 

إصةة طمهؿ سمًَمطريقةةِ اًمنَقممةةِ اًملطوشةةِ يمةة  يشعةةؾ  ةةًالء اًمةةذيـ يريةةدون أن ينكةةمقا 

ف  إ ال  َت  أأ صدع سمكلمِ الؼ ظمَصِ يملمِ اًم قطمود: ﴿إمم اًمؼمعمَى ف  ال  إ ًم  ى  ل ؿ  أ  َقم  وم 

 .[15]محمد:﴾ اهلل  

َ  صم صمةِ قمنمة ؾمةنِ و ةق يةدقمق اًمنةَس إمم  ¢ًمقد اؾم مر اًمنٌل  يم  شمعلمقن  وع

اًم قطموةةةةد ورم أصمنةةةةَء  ةةةةذا اًمًةةةةنلم يمةةةةَن يةةةةرسموهؿ قملوةةةةف اًم ةةةة ة واًمًةةةة أ قمةةةةغم قملمةةةةف 

ين يةًصمروا الوةَة ااظمةرة قمةغم الوةَة اًمةدىوَ ومهةؾ ؾمةلكنَ  ةذا سمَ ظم   اإلؾم موِ سم

اًمًةٌوؾ؟ اجلةقاب: إن  ةةًالء اًمةذيـ يريةةدون اإلصة ح سمطريةةؼ االىة  ء ًملؼمعمَىةةَت 

ًمقةةةةد ىًةةةةةقا ـمريةةةةةؼ الةةةةةؼ و ةةةةةق )اًم  ةةةةشوِ واًمؽمسموةةةةةِ( يملم ةةةةةَن أدقمةةةةةق اعمًةةةةةلملم إمم 

 ه  ضمودا  واًمعمؾ قمغم شمطٌوقه .م  اًمقىمقأل قمندلَ وشمشه  

ىكـ اان ذم أو  اًمقرن اجَمس قمنم مةـ اهلجةرة وسموننةَ وسمةلم اًمعهةد  اًم  شوِ:

َ  دظمةؾ ذم اإلؾمة أ مةَ ًمةوس منةف ًمةوس  أرسمعةِ قمنمة راًمنٌق  ا ـمهر ا ز ةر ا ىةق ىمرىة

َ  ذم اًمعقوةةدة مةةَ  ومقةةط ذم اًمًةةلقيموَت وا ظمةة   وال ذم اًمعٌةةَدات وإىةة  دظمةةؾ أيكةة

ن اجل قمةَت اإلؾمة موِ ًموس مةـ ذًمةؽ ومةييـ اعمرؿمةدون وأيةـ اعمرسمةقن اًمةذيـ يرسمةق

اًم ةةل شمكةةقن سمةةَ ًمقأل اعمًًمشةةِ قمةةغم اًم  ةةشوِ واًمؽمسموةةِ!! ًمةةذًمؽ أىةةَ ال أرضمةةق أسمةةدا  أن 

شمةةنهض  َقمةةِ مةةـ اعمًةةلملم وشمكةةقن هلةةؿ اًم ةةقًمِ واًمدوًمةةِ إال قمةةغم اًمطريقةةِ اًم ةةل 

 ضمَء رَ اًمرؾمق  قملوف اًمً أ.

وسمةةةلم  وشمل ةةةوص ذًمةةةؽ اًمعلةةةؿ اًمنةةةَومع واًمعمةةةؾ اًم ةةةًَم   اًمعلةةةؿ اًمنةةةَومع اًموةةةقأ سموننةةةَ

اًمقصةةق  إًموةةف قمقٌةةَت يميسمةةَء ؿمةةديدة ضمةةدا  وموجةةُ شمةةذًمولهَ وشمقريةةُ  ةةذا اًمعلةةؿ اًمنةةَومع 

إمم أذ ةةَن اًمنةةَس رةةذا اًمكلمةةِ اًم ةةل أؾمةةموهَ سمًَم  ةةشوِ مقةةرون معهةةَ اًمؽمسموةةِ وىكةةـ 
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سمةةقا قمةةغم اإلؾمةة أ  ىجةةد اان يم ةةػما  مةةـ اًمةةدقمَة اإلؾمةة مولم ًموًةةقا  ةةؿ أىشًةةهؿ ب ير 

َ  وأ لهةةؿ و أوالد ةةؿ وىًةةَةهؿ  ومةةٌذا ب ىكقةةؼ اعمج مةةع اًم ةةكو  سمةةؾ ذوو ةةؿ أيكةة

اإلؾمةةةة مل قمةةةةغم  ةةةةذا ا ؾمةةةةَس اًم ةةةةكو  مةةةةـ اًم  ةةةةشوِ واًمؽمسموةةةةِ وملةةةةـ شمقةةةةقأ دوًمةةةةِ 

اإلؾم أ سمطريؼ اًمؼمعمَىَت أسمدا  وإى   ذا شمعقيؼ ًملمًػمة اإلؾم موِ اًم ل  ُ أن 

 ىمٌم قملوهَ إن ؿمَء اهلل. ىعؿ.

َ  ذم  ذا أن اًمٌطَىِ واًمًَةؾ  الَؿموِ حتجُ قمـ الةَيمؿ : ؿمو نَ يققًمقن أيك

اجلراةد اًم ل شمنٌهف وشميمرا سم قق  اهلل قمز  وضمةؾ  ومة  ي ةؾ إمم الةَيمؿ  ةذا اًمكلمةِ  

َ  ؾمةةةل ؿ ًمنةةةَ أىةةةف ال ـمريةةةؼ إمم شمٌلوةةةغ الةةةَيمؿ سمنمةةةع اهلل إال  اعمقاضمهةةةِ  ويققًمةةةقن أيكةةة

َ  سمًَمقَقمدة اًمًَسمقِ دظمق  اًمؼمعمَىَت؟  اًمٍمحيِ ومهؾ  ذا يًقغ أيك

َ  مةةـ اًم  ةةشوِ  : اعمقاضمهةةِاًمشةةوخ ىمٌةةؾ يمةةؾ  ء  ةةُ حتقوةةؼ مةةَ أرشت إًموةةف نىشةة

سم ةقا وقمل مةقا ويمةَىقا قمةغم ىملةُ  عةد سمةَ ًمقأل اعمًًمشةِ ر  واًمؽمسموِ وطموةن  شمقضمةد يم لةِ شم 

رضمؾ واطمد يقم ذ يمكـ أن شم كقؼ اعمقاضمهِ اعمزقمقمِ و ذا اًموقأ أسمعةد مةَ يكةقن 

َ  القادث اًم ل وىمعّ  نَ م   سمَلجَز ومَ وىمع ذم مٍم قمنديمؿ  ومَ  سمدًموؾ أيك

وىمع قمندىَ ذم ؾمقريَ ومَ ىمد ؾموقع ال ؾمم  اهلل ذم سم د أظمر  سمًٌُ  ذا اًم قرات 

اإلؾم موِ اًم ل ب شمقؿ قمغم أؾمَس مةـ اًم  ةشوِ واًمؽمسموةِ ومًةقأل شمكةقن قمَىمٌةِ ذًمةؽ 

ؾمقءا  وشمكقن همػم مرووف سمؾ ؾم كقن ؾمٌُ ًم عقيؼ اؾم مرار اًمدقمقة اإلؾم موِ إمم 

 اإلمَأ.

  إظمقاىنةةةةةَ اًمةةةةةذيـ يشةةةةةَريمقىنَ ذم اال ةةةةة  أ سمةةةةةًَمرضمقع إمم وملةةةةةذًمؽ ومةةةةةنكـ ىن ةةةةة

اًمك ةةَب واًمًةةنِ أن ال يًةة عجلقا ا مةةر وأن يرسمةةقا أىشًةةهؿ وأن يرسمةةقا ذوهيةةؿ قمةةةغم 

 ةةةذا اإلؾمةةة أ اًم ةةةكو  وأن يةةةدقمقا الكةةةَأ يشعلةةةقن مةةةَ يشةةةَءوا  ىنةةةَ ال ؾمةةةٌوؾ ًمنةةةَ 

  مةةـ إًمةةوهؿ وًمن  ةةقر اًمرؾمةةق  وطموَشمةةف ذم مكةةِ ومةةَذا يمةةَن ي ةةوٌف وي ةةوُ أصةةكَسمف
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اًمكشَر؟ مَ وىمشقا أمَمف  َرقيشؿ ويقاضمهقيشؿ ًمًٌٌلم اصمنلم: أوال  أن  اًمؽمسموِ اًم ل 

َ  رسمنةةةةَ يقةةةةق :  ينٌبةةةةل أن شم كقةةةةؼ ذم اعمًةةةةلملم عم ةةةةَ شمكةةةةـ ىمةةةةد حتققةةةةّ ومةةةةوهؿ  وصمَىوةةةة

ة  ﴿ ق  ةةةةة ـ  ىم 
ةةةةة ةةةةة  ط ع   ؿ  م  َ اؾم  ةةةةة وا هل  ةةةةةؿ  م  د 

ةةةةة أ قم  إمم نظمةةةةةر اايةةةةةِ... ب يكةةةةةـ  [60]األنفالالالالالال:﴾ و 

َ  اعمًةةةةةلملم  يقم ةةةةةذ  ةةةةةَ يمكةةةةةنهؿ أن  ةةةةةَرقا اًمعةةةةةدو أوال  سمةةةةةٌي يشؿ اًمقةةةةةق  وصمَىوةةةةة

 سمَؾم عداد ؿ اعمَد .

وملةةةذًمؽ ىن ةةة   ةةةًالء أن ال ي بلةةةُ قملةةةوهؿ الةةة س واًمكةةةرا هلةةةًالء الكةةةَأ 

ؼ  هلؿ ذًمةؽ  يشةؿ حيكمةقن سمبةػم مةَ أىةز  اهلل وإىة  قملةوهؿ أن ي ةيىقا وأن يرسمةقا  وطم 

: )مةةـ اؾمةة عجؾ أىشًةةهؿ ومةةـ طمةةقهلؿ قمةةغم اإلؾمةة أ اًم ةةك و  وإال ومقةةد ىموةةؾ ىمةةدي  

 اًمٌمء ىمٌؾ أواىف أسم كم سمكرمَىف(.

 (00: 05:  381/55)اهلدى والنور )

 

 باب وٍْ

لذيشِ أىف يع ز   ¢طمديْ طمذيشِ ر  اهلل قمنف اًمذ  وموف أمر اًمنٌل  مداظملِ:

شملةةؽ اًمشةةر  قمنةةدمَ ال يكةةقن ًملمًةةلملم إمةةَأ وال  َقمةةِ   ةةؾ  ةةذا الةةديْ يةةد  

ًمةدظمق  ذم اعمجةةًَمس اًمنوَسموةِ اًم ةةل يةةدقمل سمعةض اًمنةةَس أىةف ي ةةؾ مةةـ قمةغم حتةةريؿ ا

 ظم هلَ إمم شمطٌوؼ رشع اهلل أأ ال؟

الةةةديْ يةةةد  قمةةةغم  ةةةذا وقمةةةغم أيم ةةةر مةةةـ ذًمةةةؽ  و ةةةق أن ال ينكةةةؿ إمم  اًمشةةةوخ:

طمزب مـ ا طمزاب وًمق يمَىّ إؾم موِ  ومك   أن ينكؿ إمم سمرعمَن حيكؿ سمبػم مَ 

 أىز  اهلل.
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ـ يققًمةةةقا ىكةةةـ مةةةـ ظم هلةةةَ ىًةةةعك رةةةذا اعمك ةةةقر إمم واالدقمةةةَء اًمةةةذي مداظملةةةِ:

 إىمَمِ منموع.

ىعةةةؿ  ةةةذا اًمةةةدقمق  ًموًةةةّ إؾمةةة موِ  يشةةةَ ىمَةمةةةِ قمةةةغم اًمقَقمةةةدة اًمبرسموةةةِ  اًمشةةةوخ:

اًمكةةَومرة و ةةل اًم ةةل شمقةةق : اًمبَيةةِ شمةةؼمر اًمقؾمةةولِ  ومةة   ةةقز أن يرشمكةةُ اعمًةةلؿ مةةَ 

ِ أظمةةر  ًمقةةد طمةةرأ اهلل ذم ؾمةةٌوؾ اًمقصةةق  إمم مةةَ رشع اهلل   ةةذا مةةـ ضمهةةِ  ومةةـ ضمهةة

ضمرب يم ةػم مةـ  ةًالء اًمةذيـ ينطلقةقن ذم طموةَهتؿ سمنةَءا  قمةغم  ةذا اًمقَقمةدة اًمكةَومرة 

واًم ةةل ًمةةق ضمقرةةقا رةةَ  ىكرو ةةَ سميًمًةةن هؿ وًمكةةنهؿ يطٌققيشةةَ سميومعةةَهلؿ  ًمقةةد ضمةةرب 

 ةةًالء اًمنةةَس ؾمةةنلم ـمقيلةةِ ودظملةةقا اًمؼمعمَىةةَت ذم يم ةةػم مةةـ اًمةةٌ د اًمعرسموةةِ صمةةؿ مةةَ 

َ  إال ا ًمرضمةقع اًمقهقةر   وسمعٌةَرة أووة  يةدظملقن ًممصة ح اؾم شَدوا مةـ ذًمةؽ ؿمةو 

 ومو رضمقن وىمد ومًدوا  ؿ.

 يققًمقا م    اًميورات شمٌو  اعمك قرات  وم  ىمقًمكؿ؟ مداظملِ:

َ  ىمَقمةةةةدة رشقموةةةةِ صةةةةكوكِ وًمكةةةةنهؿ يًةةةةو قن شمطٌوقهةةةةَ   اًمشةةةةوخ: ىعةةةةؿ و ةةةةذا أيكةةةة

اًميةورات شمٌةو  اعمك ةقرات مقوةةعهَ طموةن  شمقةع اًميةةورة ًمةوس ظمشةوِ أن شمقةةع  

َ  و ق ب يقع ذم اعمك قر و ق اهل    سممعنك ال  قز م    عمًلؿ أن يييمؾ حمرم

واعمقت ظمشوِ أن يقع  وإى  إذا وىمع ذم  ذا اجشوِ طمونذا   قز ًمف أن يييمؾ مَ 

َ  ًمعلةةةف  َ   اًميةةةورات شمٌةةةو  اعمك ةةةقرات ًموًةةةّ أن شمرشمكةةةُ ؿمةةةو  يمةةةَن أصةةةلف حمرمةةة

أىةةف ىمةةَ : اضمعةةؾ  قممةةرسمةةـ شم ةةؾ إمم  ء  ًمعةةؾ  نةةَ  مةةَ ضمةةَء ذم سمعةةض ااصمةةَر قمةةـ ا

 ًمعؾ قمند ذا  اًمكقيمُ.

 ةةةذا مةةةـ ضمهةةةِ ومةةةـ ضمهةةةِ أظمةةةر  و ةةةذا  ةةةق ا ؾمةةةَس قمنةةةدىَ ظمةةةػم اهلةةةد   ةةةد  

  ويمؾ اعمًلملم ؾمةقاء يمةَىقا يعنةل ين مةقن إمم طمةزب أو إمم مةذ ُ أو ¢حممد 

إمم اًمًلػ اًم ًَم  يملهؿ ي شقةقن قمةغم يملمةِ ؾمةقاء و ةل مةَ يمةَن  طةُ رةَ قملوةف 
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ف طموةةةن  يش  كهةةةَ مةةةـ ىمقًمةةةف قملوةةةف اًمًةةة أ: وظمةةةػم اهلةةةد  اًم ةةة ة واًمًةةة أ ذم ظمطٌةةة

 ةةد  حممةةد صةةغم اهلل قملوةةف  ونًمةةف وؾمةةلؿ   ةةؾ قمةةرأل اعمًةةلمقن مةةـ ؾمةةػمشمف قملوةةف 

اًم ةة ة واًمًةة أ أىةةف يمةةَن يرشمكةةُ مةةَ طمةةرأ اهلل ذم ؾمةةٌوؾ اًمقصةةق  إمم مةةَ رشع اهلل؟ 

 هلل  ًمذًمؽ ىكـ ىقق :  َطمَؿم

  ورءهبب   ببعا و ببعا  شببتؿ 

 

 

 

 ء نإلكب ر   هؽبن اب   بعا نبإ 

 ةةةًالء اًمةةةذيـ يةةةدظملقن ذم اًمؼمعمَىةةةَت سمةةةزقمؿ اإلصةةة ح  ةةةًالء أوال  ال ي ةةةلقن  

َ  ظمةةًَمشقا  إمم اإلصةة حن  ىةةف يمةة  ىموةةؾ: و ةةؾ ي ةةل  اًمعطةةَر مةةَ أومًةةد اًمةةد ر؟ صمَىوةة

مةةنهٓ اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ ذم إىمَمةةِ اًمدوًمةةِ اعمًةةلمِ ومكوةةػ صةةنع اًمرؾمةةق  قملوةةف 

أ  و ةةذا  ةةق اجةةط اًمةةذ   ةةُ قمةةغم اًمًةة أ ًمقةةد قملةةؿ اًمنةةَس ورسمةةَ ؿ قمةةغم اإلؾمةة 

َ  قمةةغم حتقوةةؼ اعمج مةةع اإلؾمةة مل  وإىمَمةةِ  اعمًةةلملم اًموةةقأ اًمةةذيـ حيرصةةقن طمقةة

الكةةؿ اإلؾمةة مل قمةةغم وضمةةف ا رض وًمةةوس قمكةةس اهلةةد  اًمنٌةةق   وأن يًةةلكقا 

اعمًًَمؽ اعم ًَمشِ ًملنميعِ سمَقمؽماومهؿ وًمكنهؿ مـ طموْ اًمقاىمةع يًةلكقن اًمقَقمةدة 

َ  اًمبَيِ  شمؼمر اًمقؾمولِ. اعمشَر إًموهَ نىش

 ىعؿ.

ذيشةِ: قمنةدمَ ىمةَ  ًمةف طم ¢ذم طمديْ ر  اهلل قمنف ىمةَ  ًمةف رؾمةق  اهلل  مداظملِ:

وال  َقمةةةِ ىمةةةَ : ومةةةَقم ز  شملةةةؽ اًمشةةةر   ومكوةةةػ رةةةذا  ومةةةٌن ب يكةةةـ ًملمًةةةلملم إمةةةَأ

 االقم زا  شم كقؼ إقمَدة اج ومِ اإلؾم موِ؟

َ . اًمشوخ:  سمًَمؽمسموِ اًم ل أرشت إًموهَ نىش

 االقم زا   نَ؟إذا  مَ معنك  مداظملِ:

االقم ةةةزا   ةةةق أن ال ي كةةةزب جل قمةةةِ مةةة     َقمةةةِ اإلؾمةةة موِ ا ظمةةةر   اًمشةةةوخ:



 حكه دخول الربملانات وجمالص األمة------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

773 

وإىةةةة  يمٌمةةةة قمةةةةغم مق ٍةةةة ا طمكةةةةَأ اًمنمةةةةقموِ وال ي ك ةةةةؾ وال ي كةةةةزب وموعةةةةَد  

 اعمًلملم يم   ق واىمع يم ػم مـ اجل قمَت اًموقأ.

 ىعؿ االقم زا .. مداظملِ:

 يعنل أال... مداظملِ:

 ًمف وسمعديـ أىّ قمّلؼ مَ قمند  ىعؿ.ظملوف يكمؾ  ق ؾمًا اًمشوخ:

ىقةةق  سمةةَر  اهلل وموةةؽ  ةةذا االقم ةةزا  اقم ةةزا  ومكةةر  وإال اقم ةةزا  مكةةَين  مداظملةةِ:

 وإال يشمؾ اًمكؾ؟

 اقم زا  طمز . اًمشوخ:

يعنل قمشقا  سممعنك ًمق أىَ قمند  م    ذم  ذا اعمكَن و ةذا اًمبرومةِ مة     مداظملِ:

ًمنٌل  ومهؾ أىَ ميمقر سمةَقم زاهلؿ؟ دقمَة قمغم أسمقاب ضمهنؿ أو ىمقأ هيدون سمبػم  د  ا

سممعنك ًمق أىَ دظملّ قمةغم  ةًالء اًمنةَس وأمةرت سمةَعمعروأل ويشوةّ قمةـ اعمنكةر أو 

 أقم ز  يمذًمؽ مكَيشؿ؟

َ  هلةةةؿ  وإال أىةةةّ  ةةةُ أن شمةةةيمر سمةةةَعمعروأل  اًمشةةةوخ: مةةةَ شمكةةةقن يةةةَ أظمةةةل م كزسمةةة

 وشمنهك قمـ اعمنكر.

 إذا   كـ اعم ًَمطِ؟ مداظملِ:

 ىعؿ مَ وموف مَىع. اًمشوخ:

ـموُ يشَيِ الديْ وًمق أن شم ع ض  سميصؾ ؿمجرة  نظمةر الةديْ ؾمةوَىمف  لِ:مداظم

 يشػم إمم اقم زا  اعمكَن  ًمعؾ  ذا رأيكؿ؟

ال ًمةوس اقم ةزا  اعمكةَن إىة  اقم ةزا  اًم ك ةؾ واًم كةزب  أظمةل اعمق ةقد  اًمشوخ:
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أن ال ي ك ؾ مع اجل قمِ مَ داأ ًموس  نَ  ظملوشِ سمقيع مـ قمند  َقمةِ اعمًةلملم  

َ  قمةةغم اًمنمةةع ومةةـ اًمنمةةع أن يةةيمر سمةةَعمعروأل وينهةةك قمةةـ اعمنكةةر  ومهةةق ي ةةؾ مَؿمةةو

ًمكةةةةـ  ةةةةذا ال ينةةةةَذم أىةةةةف إذا رأ  ىةةةةَس اىكرومةةةةقا أن ين ةةةةكهؿ ويةةةةذيمر ؿ  ًمكةةةةـ أال 

ي ك ؾ معهؿ وال يمٌمة معهةؿ ذم ى ةَمهؿ ومنهةَضمهؿ و كةذا..  ةذا  ةق اعمق ةقد 

مةةةـ طمةةةديْ طمذيشةةةِ ر  اهلل قمنةةةف  وا مةةةر ذم نظمةةةرا سمةةةًَمعض وًمةةةق أن شمعةةةض قمةةةغم 

َ  ومقط. َ  وشمك لو  ضمذع ؿمجرة  ق يمنَيِ قمـ قمدأ االىك أ إًموهؿ طمزسمو

 يعنل ال يشود إمم اقم زا  اعمكَن؟ مداظملِ:

 ال  مَ اًمذ  قمند  يَ أسمق قمٌد اًمرمحـ أىّ؟ اًمشوخ:

ضمزا  اهلل ظمػم ؿمو نَ.. أىَ ال أدر  يميين ومهمّ وأريد أن أقمرض  ذا  مداظملِ:

ل ىمةد يكةقن ذم نظمةر اًمزمةَن سمكوةْ اًمشهؿ  مـ الديْ سمين  ذا اًمقوع ظمةَص يعنة

يشًد ا مةر وال جمةَ  ًملشة ص إال أن أمةر اًمنةَس يكةقن ىمةد ومًةد ًمألؾمةػ وموكةقن 

رةةةةذا الةةةةؾ  وميصمةةةةَرين ىمكةةةةوِ ؾمةةةةًا  ا خ ضمةةةةزاا اهلل ظمةةةةػما   أىةةةةف يموةةةةػ يكةةةةقن إىمَمةةةةِ 

  َ اعمج مع اإلؾمة مل قمةـ ـمريةؼ شمٍمةأل طمذيشةِ؟ وميىةَ مةَ ومهم ةف ويمنةّ أومهمةف ؾمةَسمق

َ  ظمَصةة َ  ىمةةد يكةةقن ذم نظمةةر اًمزمةةَن  يعنةةل يشًةةد اًمنةةَس سمكوةةْ أن  ةةذا يكةةقن ووةةع

َ  أسمرزىةةةةَ يمةةةة  شمشكةةةةل ؿ  يعةةةةؿ اهلةةةةق  وين نمةةةة سمكوةةةةْ أن اإلىًةةةةَن ينجةةةةق سمنشًةةةةف  ـمٌعةةةة

سمَلزسموِ واًمع ٌوِ ويمذا  ًمكـ يميىف ... أن ذم نظمر اًمزمَن سمكوْ أىةف ال يةرد مةقـمـ 

مةةَ وموةةف  اًمًةةًا  يموةةػ شمقةةَأ دوًمةةِ اإلؾمةة أ؟ سمكوةةْ أىةةف ظمةةػم اإلىًةةَن ينجةةقن  ن اان

 جمَ  ًممىًَن يعنل ال يكَد أن حيشظ ىشًف أو أن حيشظ أ لف.

... ىمةَ  ًمةف ومةٌن ب يكةـ ًملمًةلملم أو  َقمةِ ىمةَ  ومةَهلرب  ومة  أقمةرأل مداظملِ:

 اًمشوخ وىمػ قمغم اًمروايِ  ذا أو ال؟

يموةةػ يةةَ أسمةةق قمٌةةد اًمةةرمحـ؟ يعنةةل الةةديْ واوةة  ضمةةدا  أىةةف إذا ب يكةةـ  اًمشةةوخ:
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لم وم ع ز  شملؽ اًمشر  يملهَ  أىّ اان ومةو  ومهمةّ واهلل  نَ  إمَأ سمقيع مـ اعمًلم

أقملؿ مـ يم مؽ أىّ شمكةوؼ دالًمةِ الةديْ  وحتٍمةا ذم زمةـ معةلم  ةق ذم نظمةر 

اًمزمةَن  وحتديةد أوال  نظمةةر اًمزمةَن يموةةػ يمكةـ مةةع اإلقمةراض قمةةـ اًمعلةِ اعمةةذيمقرة 

 ةةق ذم الةةديْ و ةةل أن ال يكةةقن ًم لةةؽ اجل قمةةِ إمةةَأ  اان ًمةةق ىمةةَ  ًمنةةَ ىمَةةةؾ  ةةذا 

نظمةةر اًمزمةةَن اًمةةذ  ي علةةؼ سمةةَقم زا  اًمشةةر  يملهةةَ وىملةةّ ًمةةف: مةةَ  ةةق اًمةةدًموؾ؟  ةةق قمةةدأ 

وضمةةقد اجلوشةةِ  يموةةػ ؾمةةوكقن اجلةةقاب؟ ؿمةةق ىملةةّ زم يةةَ أسمةةق قمٌةةد اًمةةرمحـ.. ؿمةةق 

 ىملّ زم سمًَمنًٌِ ًم   و ؽ ًملمًيًمِ ذم نظمر اًمزمَن مع وضمقد اًمعلِ وىموَمهَ؟

 ةد   إال ىم ةدت  ق معؽ الةؼ ًمكةـ أىةَ ًمش ةل ب يًةعػ ىو ةل و ىم مداظملِ:

أىةةَ أىةةف يٌلةةغ اعمًةةلمقن مةةـ اًمشًةةَد يعنةةل ذم م ةةيظمر اًمزمةةَن ال ؿمةةؽ سمةةين  ةةذا ظمطةةي  

ًمكـ ىم دت أن اعمًلملم يٌلبقن مـ اًمشًةَد سمكوةْ ال يةرد معةف ؾمةًا  ا خ يموةػ 

حتةةةدث رةةةذا  ¢يقومةةةقن اعمج مةةةع اإلؾمةةة مل مةةة    ذم  ةةةذا اًمقوةةةع؟ ومةةةٌن اًمنٌةةةل 

اًمع وؿ و ذا الؾ أن يشعلقا يمذا ويمذا  ومـ اًمقوع اًمذ  يٌلبقن وموف مـ اًمشًَد 

ومهنَ يرد ؾمًا  حيملهؿ مَ ال يطوققن  يعنل أيم ر مـ  ذا و ق ؾمًا  نظمر أىف يموةػ 

يقومةةقن اعمج مةةع اإلؾمةة مل أو دوًمةةِ اإلؾمةة أ مةةـ ظمةة   االقم ةةزا ؟ يعنةةل ذم  ةةذا 

 اًمقوع اًمذ  يكقن اعمًلمقن ذم ايشوَر وم  أدر  مَ رأيؽ؟

َ ىملنةَ ىكةـ: ظمةػم اهلةد   ةد  حممةد  اان ىككةةل يةَ أظمةل اًمرؾمةق   مة اًمشةوخ:

م مًكلم سملش ِ االقم زا  ومًَمرؾمق  قملوةف اًمًة أ اقم ةز  اعمنمةيملم أأ ب يع ةزهلؿ؟ 

ون  اهلل  ﴿واايِ مَ اًمذ  شمقق ؟  ـ  د 
قن  م  قم  د  َ شم  م  ؿ  و  ك  ًم  أ قم   ز  اان مَ  ق  [48]مريم:﴾و 

لم أأ مةةةَ اقم ةةةزهلؿ؟ أىةةةَ اقم ةةةز  اعمنمةةةيم ¢ ىٌوةةةَء ونظمةةةر ؿ حممةةةد ااجلةةةقاب   ةةةؾ 

ضمةةقا  اقم ةةزهلؿ ومةةَ اقم ةةزهلؿ  وقمةةغم  ةةذا اجلةةقاب  ةةق اجلةةقاب اعم علةةؼ سمكةةديْ 

طمذيشِ ر  اهلل قمنف  ًمكـ سم قوو  اعمًيًمِ.. مَ  ق ضمةقاسمك  أىة   اان اًمرؾمةق  
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 اقم ز  اعمنميملم أأ ال؟

 ىعؿ اقم زهلؿ. مداظملِ:

 ـموُ ىمَأ سمقاضمُ  داي هؿ وإرؿمَد ؿ ؟ اًمشوخ:

 ى  . ىعؿ مداظملِ:

إذا  يمكةـ اجلمةع سمةلم اقم ةزاهلؿ وقمةدأ اقم ةزاهلؿ  اقم ةزاهلؿ ذم مةنهجهؿ  اًمشوخ:

ذم وةةة هلؿ ذم ظمططهةةةؿ.. إمم نظمةةةرا  ًمكةةةـ  ةةةذا ال يعنةةةل اقم ةةةزاهلؿ سممعنةةةك قمةةةدأ 

اًمقوةةَأ سمقاضمةةُ شمعلةةومهؿ وإرؿمةةَد ؿ ودقمةةقهتؿ إمم اًم قطموةةد وإمم أطمكةةَأ اإلؾمةة أ  

قةةةؼ إال سمةةةين شمقضمةةةد  نةةةَ  ىةةةقاة واًم ةةةَريخ يعوةةةد ىشًةةةف  واعمج مةةةع اإلؾمةةة مل ال ي ك

ي ةةةآمرون سمةةةَعمعروأل وي نةةةَ قن قمةةةـ اعمنكةةةر  و ةةةذا ال يعنةةةل أيشةةةؿ يع زًمةةةقن اًمنةةةَس 

ااظمريـ ال ين كق ؿ وال يدًمقيشؿ قمغم مَ  ؿ يريدوىف هلةؿ مةـ اجةػم  إذا  مةَ وموةف 

إؿمةةةةةكَ  اعمج مةةةةةع اإلؾمةةةةة مل ي كقةةةةةؼ مةةةةةع ذا  االقم ةةةةةزا  ومةةةةةع حتقوةةةةةؼ االقم ةةةةةزا  

 سمَعمعنك اًم َين ىعؿ.

 سمقل إؿمكَ  أظمػم يَ ؿموخ. اظملِ:مد

 شمشكؾ. اًمشوخ:

اًمقلةةُ يطمةة ـ ًمكةةؾ اًمكةة أ اًمةةذ  ىمل ةةف  وًمكةةـ عمةةَ أىةةَ راضمعةةّ ًمشةة    مداظملةةِ:

اًمٌَر  ذم رشح الديْ السمـ طمجر ذيمر ذم روايةِ ـمريةؼ مةَ قمرومةّ صةك هَ   ةذا 

اًمروايِ  ل اًم ةل شمشةكؾ قمةغم اًمكة أ اًمةذ  ىمل ةف  وموهةَ أن طمذيشةِ سمعةدمَ ؾمةي  اًمنٌةل 

 ـ ًملمًلملم إمَأ وال  َقمِ؟ ىمَ : ومَهلرب  ومهذا اًملشظ أىَ ال أقمرأل..إن ب يك

ىشةةس اهلةةرب أظمةةل مةةَ وموةةف إؿمةةكَ  اهلةةرب  ةةق االقم ةةزا   يعنةةل اهلةةرب  اًمشةةوخ:

ًموس مـ قمدأ ى كهؿ وإى  اهلرب مـ قمدأ مشَريم هؿ ذم منهجهؿ وذم حتزرؿ 
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ل قوةةةَن ذم وشمكةةة لهؿ  ومةةة  وموةةةف إؿمةةةكَ  يعنةةةل اهلةةةرب واالقم ةةةزا  ًمش ةةةَن م بَيةةةَران ي

طمقوقِ واطمدة و ل اقم زاهلؿ قمـ منهجهؿ واهلرب مـ منهجهؿ وقمةدأ اهلةرب مةـ 

 دقمقهتؿ إمم اًمعمؾ سمًَمك َب واًمًنِ دون أ  شميو  أو شمبوػم.

 شمكملِ يشَةوِ اهلل  زيؽ ظمػم. مداظملِ:

 شمشكؾ. اًمشوخ:

َ  اان اشمك  طمديْ طمذيشِ ر  اهلل قمنف ىً طوع ىقةق  سمدا ةِ أن  مداظملِ: ـمٌع

 ديْ يمنع مـ اًمدظمق  م    ذم اجلوش أو أو.. مـ  ذا ا مقر؟ ذا ال

 ةةذا مةةَ ىملةةّ ًمةةؽ أيم ةةر مةةـ ذًمةةؽ  أىةةّ ؾمةةيًمّ ذم اًمةةدظمق  ذم اًمؼمعمةةَن  اًمشةةوخ:

ومعطشّ قمةغم ذًمةؽ واًمةدظمق  ذم ا طمةزاب اإلؾمة موِ ا ظمةر   وملة  شمةي  وشمةذيمر 

 اان اجلوش وممـ سمَب أومم  وًمكـ قمندمَ شمةذيمر اجلةوش شمةذيمر معنةك سمةين  نةَ  ذم

 يم ػم مـ اًمٌ د اًمعرسموِ مَ يًمك سمَجدمِ اإلضمٌَريِ.

 ىعؿ. مداظملِ:

عمَ شمقق  أىةّ ومةـ ذًمةؽ قمةدأ اًمةدظمق  ذم اجلةوش ىقةق  ىعةؿ اًمةدظمق   اًمشوخ:

َ  ىكةةةـ ال ىشةةةجعف سمةةةؾ ىنهةةةك قمنةةةف أؿمةةةد اًمنهةةةل أمةةةَ اًمةةةدظمق   االظم وةةةَر   ومهةةةذا ـمٌعةةة

َ﴿إضمٌةةةةَر   ه  ع  ةةةة ؾم  َ إ ال  و  ةةةة  ً ش  ةةةةػ  اهلل   ى  ل  ك  سمَؾمةةةة طَقم ؽ هتةةةةرب مةةةةـ  [286ر :]البقالالالال﴾ال ي 

َ  ال  نة  وملةذًمؽ ا طمكةَأ اًمنمةقموِ هلةَ طمةدود  اًمدظمق  ذم  ذا اإلضمٌةَر ؟ أيكة

َ﴿وهلَ شمشَصوؾ  واًمقَقمدة  ه  ع  ؾم  َ إ ال  و   ً ش  ل ػ  اهلل   ى  ك  أىّ شمً طوع  [286]البقر :﴾ال ي 

وةؾ أال  ةدأ ذم أ  ضمةوش مةـ اجلوةقش اًمقَةمةِ اًموةقأ اًم ةل  ةًَمػ اإلؾمة أ ذم ىمل

أو يم ةةػم مةةـ ا طمكةةَأ اظم وةةَرا   ًمكةةـ عمةةَ ال شمًةة طوع أن  ةةرج مةةـ ذا  اًمٌلةةد و ةةؿ 

َ إ ال  ﴿ روىةةةةةؽ ضمةةةةةرا  إمم اجدمةةةةةِ اإلضمٌَريةةةةةِ ومكون ةةةةةذ ىقةةةةةق   ةةةةة  ً ش  ةةةةةػ  اهلل   ى  ل  ك  ال ي 

َ ه  ع  ؾم  إذا يمةَن م ةؾ قمةد  سمةـ طمةَشمؿ اًمطةَةل ىةز  ذم طمقةف ىمقًمةف شمعةَمم  [286]البقالر :﴾و 
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ن  ﴿ يم  ضمَء ذم يم ُ اًم شًػم: ي   ـ  سم َإل 
ط م    ٌ ف  م  ل  ىم  ا  و  ر  ـ  أ يم  ومهذا  [106]النحل:﴾إ ال  م 

وموف شمقؾمعِ ًملنَس قمةغم أال يشةكؾ قملةوهؿ مةَ ىمةدأ يكةطرون اوةطرارا  إمم أن يقعةقا 

 ذم خمًَمشِ اًمنمع.

 وًمق يمَن سمكلؼ اًملكك؟ مداظملِ:

ؾمةةةةةةةةٌكَن اهلل مكَىةةةةةةةةؽ راوح طمًةةةةةةةةُ اًمن ةةةةةةةةَأ اًمعًةةةةةةةةكر  اظم وةةةةةةةةَرا  أأ  اًمشةةةةةةةةوخ:

 ارا ؟اوطر

 اوطرارا . مداظملِ:

 اهلل هيديؽ  إذا  مَذا يشعؾ؟ أىّ شمقق  وًمق طملؼ اًملكوِ. اًمشوخ:

 ىعؿ ... مداظملِ:

 اظم وَرا  أأ اوطرارا ؟ اًمشوخ:

 اوطرارا . مداظملِ:

 وأىَ أقمطو ؽ اجلقاب اهلل هيديؽ. اًمشوخ:

سمعكةةهؿ يشةةر  سمةةلم االوةةطرار اًمقةةقزم واالوةةطرار اًمشعةةكم   ةةؾ شمةةرون  مداظملةةِ:

  شرىمِ؟ ذا اًم

ال أىةةةةَىمش اان ذم ا ًمشةةةةَظ  االوةةةةطرار اًمشعةةةةكم  ةةةةذا مةةةةَذا يشعةةةةؾ  ةةةةق  اًمشةةةةوخ:

 دمَ ف؟

 سممعنك؟ مداظملِ:

 يعنل أشمقا وهمللق  وطملققا ًمف لو ف مَ اًمذ  ؾموعملف؟ اًمشوخ:

ال  ذا أصة   يشعةؾ  ةذا اًمشعةؾ سمنشًةف  يعنةل يققًمةقا ًمةف مة    ًمةق أىةّ مةَ  مداظملِ:
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 طملقّ يًجـ  ومهؾ االوطرار  ذا..؟ طملقّ ؾمقأل ىًجنؽ  وموذ ُ  ق إذا مَ

إذا   ةةذا مًةةيًمِ أظمةةر  سمةةَر  اهلل وموةةؽ.. أىةةَ أىمةةق  ًملنةةَس أىةةّ ال حتلةةؼ  اًمشةةوخ:

 لو ؽ سمود   أىّ ال شمشعؾ سمنشًؽ.

ال اًمًًا  اان اهلل يٌَر  وموؽ أىف يةي  اًمةكم يةدظمؾ اجلةوش يقةق  ًمةؽ  مداظملِ:

 أىَ مكطر  ـموُ أىّ مكطر شمعمؾ مَذا؟ وموذ ُ حيلؼ لو ف..

أىةةةَ أىمةةةق  ًمةةةؽ يةةةَ أظمةةةل أى ةةة   ةةةذا أىةةةف ال حيلةةةؼ لو ةةةف سموةةةدا وإىةةة   ةةةؿ  اًمشةةةوخ:

َ  قمنف  أىَ  ذا اًمذ  ىم دت.  حيلققا ًمف هم ٌ

 ىعؿ سمَر  اهلل وموؽ. مداظملِ:

 وىكـ قمندىَ.. اى هك اًمقىمّ؟ يعطوؽ اًمعَوموِ. اًمشوخ:

... ىملةةّ ال أًيةةد   وًمكةةـ مةةَ رشطم لةةوش ا ؾمةةٌَب  واًمةةكم زاد ا مةةر  مداظملةةِ:

لًةةةًا  .. اًمةةةذ  زاد طمةةةَضم ل ًملًةةةًا  أين عمةةةَ رطمةةةّ مكةةةِ أقم مةةةر اًم قوةةةّ طمَضمةةةِ ًم

سمًَمشوخ قمٌةد اًمعزيةز سمةـ سمةَز ومقضمهةّ ًمةف ىشةس اًمًةًا  قمةغم أؾمةَس يش ةؾ زم ا مةر 

اًمةةةذ  أىةةةّ مةةةَ وم ةةةل ف سمةةةًَم لوشقن ًمعةةةدأ اًم ةةةروأل يعنةةةل  وم شَضمةةةيت مةةةـ اًمشةةةوخ قمٌةةةد 

َ  ىمَ  ال سميس  أىَ أًيد  ذا  ومذ ٌّ  ؾم ي  اًمشوخ اسمـ اًمعزيز سمجقاب خم لػ متَم

قم وملم ىشس اًمًًا  ومقَ  ال أًيدا  ىملّ عمةَذا؟ ىمةَ  ًمعةدأ االؾمة طَقمِ ومَؾمة برسمّ 

 أىَ..

 ًمعدأ مَذا؟ اًمشوخ:

 ًمعدأ االؾم طَقمِ ىمَ .. مداظملِ:

أىةَ أظمةل ضمةقا  قمةـ اًمقكةوِ سموعةرأل ا خ وإظمقاىنةَ  نةَ ىةَسمع  ةَ أدىةدن  اًمشوخ:

ىريةةةد أن ىًةةة يىػ الوةةةَة  داةةةة   طمقًمةةةف وًمعلةةةف ؾمةةةٌؼ اإلؿمةةةَرة إمم  ء مةةةـ ذًمةةةؽ أىةةةف
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اإلؾم موِ وىريد أن ىقوؿ دوًمِ اإلؾم أ قمغم وضمف ا رض  مَ  ق اًمطريؼ؟ اًمطريةؼ 

ومةةنكـ ىةةديـ اهلل سمةةين  ةةذا ا مةةِ اإلؾمةة موِ يًةة كوؾ أن يعةةقد إًموهةةَ قمز ةةَ وجمةةد َ 

ودوًم هةةَ إال سمةةين يًةة يىشقا الوةةَة اإلؾمةة موِ  واؾمةة  نَأل الوةةَة اإلؾمةة موِ شم طلةةُ 

 لم: اًمريموةةةةةزة ا ومم  ةةةةةق اًمعلةةةةةؿ اًمنةةةةةَومع  واًمريموةةةةةزة اًم َىوةةةةةِ اًمعمةةةةةؾ ريموةةةةةزشملم أؾمَؾمةةةةةو

اًم ةةةةًَم   أىةةةةَ أيمنةةةةل قمةةةةـ اًمنةةةةَطمو لم عمةةةةَ أرشح ال سمةةةةد مةةةةـ اًم  ةةةةشوِ واًمؽمسموةةةةِ  أقمنةةةةل 

سمًَم  ةةشوِ مةةَ ال ي ةةعُ قملوةةؽ إن ؿمةةَء اهلل أن شمشهمةةف أىةةَ ىكةةـ اًموةةقأ ذم أو  اًمقةةرن 

ًمةوس يمعلةؿ اًمًةةلػ  اجةَمس قمنمة قملمنةةَ ًمةوس يمعلةؿ اًمًةةلػ .. يميمةِ قملمنةَ اًموةةقأ 

َ  مَ دظمؾ قملوهؿ مـ اىكراأل ذم اًمعقودة وال ذم اًمعٌةَدة وال  قملؿ اًمًلػ يمَن صَومو

ذم اًمًةةلق  أمةةَ اًموةةقأ ومكةةؾ  ةةذا ىمةةد دظمةةؾ وموةةف مةةَ  ةةق همريةةُ قمةةـ اإلؿمةةكَ   وًمةةذًمؽ 

اإلؾم أ  ق اًمع ج يم  يمَن مـ ىمٌؾ ومهق ؾموكقن ومو  سمعد  اإلؾم أ  ق اًمةذ  أقمةز 

 اًم قطموةةةد  مةةةـ اًمكةةة   إال اًمنةةةقر واهلةةةد    ةةةذا اًمعةةةرب وأىقةةةذ ؿ مةةةـ اًمنمةةة  إمم

اإلؾمةةة أ سم ةةةشَةف  ةةةق اًمةةةذ  ؾمةةةوعود اعمجةةةد إمم  ةةةًالء اعمًةةةلملم أمةةةَ إذا يمةةةَن  ةةةذا 

اإلؾم أ ىمد دظمؾ وموف مَ ًموس منف ومًقأل ال يعطل اًم مرة اًم ل يمَىّ أقمط ف مـ ىمٌؾ 

  وًم ؽ اًمعرب  واو  إمم  نَ؟

 إمم  نَ واو . مداظملِ:

قمةةةغم قملةةة ء اعمًةةةلملم اًموةةةقأ ومةةةَ أىملهةةةؿ مةةةع ا ؾمةةةػ أن إذا  ومًَمقاضمةةةُ  اًمشةةةوخ:

يققمةةقا سمقاضمةةُ اًم  ةةشوِن  ن  ةةذا اًمعلةةؿ  ةةق اًمةةدواء  ومةةٌذا دظمةةؾ اًمةةدواء  ء مةةـ 

 اًمداء ومًقأل ال يعطل ؿمشَء واو ؟

 واو . مداظملِ:

ًمةةذًمؽ ومةة  سمةةد ًمعلةة ء اعمًةةلملم اعم ل ةةلم مةةنهؿ واًمعةةَروملم سمًَمك ةةَب  اًمشةةوخ:

ضمُ اًم  ةشوِ ؾمةقاء سمة  ي علةؼ سمًَمعقوةدة أو سمًَمعٌةَدة واًمًنِ اًم كوكِ أن يققمقا سمقا
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 أو سمًَمًلق   ويقؽمن مع  ذا اًم شوِ اًمؽمسموِ  واو ؟

 واو . مداظملِ:

اان أيةن  ى ةرت إمم اًمعةَب اإلؾمة مل يملةف مةع ا ؾمةػ ًمةوس  ء مةـ  اًمشوخ:

َ  ذم  َقمةةةةةِ م ك لةةةةةلم قمةةةةةغم  ةةةةةذيـ اًمريموةةةةةزشملم أو  ةةةةةذيـ ا ؾمَؾمةةةةةلم    ةةةةةذا م كققةةةةة

 واو ؟

 واو . مداظملِ:

 إذا شمٌلم ًمؽ  ذا  ومَالى شَوِ ذم وملًطلم  قمغم أ  أؾمَس ىمَمّ؟ اًمشوخ:

 ... مـ اجل قمِ. مداظملِ:

 ذا  ق  أىَ قمغم م ؾ يقلم أن أيم ر اجل قمِ  نَ  اًم قطمود قمند ؿ ًمةوس  اًمشوخ:

صةةَذم ومكةة   قمةةـ اًمعٌةةَدات اًم ةة ة واًم ةةوَأ إمم نظمةةرا  ومكةة   قمةةـ اًمًةةلق   يعنةةل 

 ةؾ  نةَ  ذم سمة د اإلؾمة أ أًمةػ رضمةؾ ومقةط ًمةوس أًمةقأل  اان دقمنَ ىكقن رصحيلم

مًًمشةةِ وال أىمةةق  ملوةةقن أو م يةةلم.. قملمةةقا شمعلةةو   واطمةةدا  قمةةغم  ةةذا ا ؾمةةَس مةةـ 

اًم  شوِ ورسمةقا شمرسموةِ واطمةدة طم ةك يمةَىقا يمقلةُ رضمةؾ واطمةد؟ ًمةذًمؽ سمنةَءا  قمةغم  ةذا 

ؾمَس ومهل أىَ أقم قد أن أ  صمقرة شمققأ ذم أ  سملد مـ سم د اإلؾم أ قمغم همػم  ذا ا 

همػم ىَضمكِ  واًمقاىمع أيمؼم ؿمَ د  اًمش نِ اًم ل أىمَمهَ سمعض اًمنةَس ذم الةرأ اعمكةل 

َ  يع ؼمون مـ اًمًلشولم  ًمكـ..  ومَ قمَد قمنؽ سمٌعود   ًالء يمَىقا شمقريٌ

 ـملٌِ ًملشوخ قمٌد اًمعزيز. مداظملِ:

ىعةةةؿ  ًمكةةةـ مةةةَ يمةةَىقا أوال  قمةةةغم قملةةةؿ ضمةةةَمع ومةةَ رسمةةةقا  ىشةةة قا ذم يشكةةةِ  اًمشةةوخ:

ق َ اًموةةةقأ صةةةكقة ًمكةةةـ مةةةَ  نةةةَ  شمرسموةةةِ  اان يم ةةةػم مةةةـ ـمةةة ب اًمعلةةةؿ قملموةةةِ يًةةةم

شم ىمةةوهؿ  ةةَ لم  جةةقأ قمةةغم شمةةيًموػ رؾمةةَةؾ وال زاًمةةقا ذم أو  اًمطريةةؼ   ةةذا قمةةغم 
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مةةَذا يةةةدًمنَ؟ يةةةدًمنَ قمةةغم أىةةةف ال شمقضمةةةد شمرسموةةِ وال ظمةةةقأل مةةةـ اهلل  وال سمعةةد قمةةةـ اًمريةةةَء 

نظمةرا ومهةذا حي ةَج وطمُ اًم هقر وىمدي   ىمةًَمقا: طمةُ اًم هةقر يقطةع اًم هةقر  وإمم 

إمم زمةةـ مةةـ اًمؽمسموةةِ يعنةةل سمعةةد اًم  ةةشوِ حي ةةَج إمم شمرسموةةِ   ةةذا يميمةةِ.... يمج قمةةِ 

همػم مقضمقدة اًموقأ قمغم وضمف ا رض وسم َصِ ذم وملًطلم  مَ أصوٌقا ذم وملًطلم 

َ  وأىَ ال أزيمل همػم ؿ  يمؾ اًمٌ د  سمَسم  ء اًموهقد ذم سم د ؿ  يشؿ يمَىقا مًلملم طمق

ب اإلؾمةة موِ  كةةذا ًمكةةـ ًمكةةؾ ؿمةةعُ دورا ذم قملةةؿ اهلل قمةةز اإلؾمةة موِ  يمةةؾ اًمشةةعق

وضمؾ  مـ  ذا اعمنطلةؼ أىةَ أىمةق  ال أًيةد االى شَوةِ وال أًيةد اًم ةقرة اًمًةقريِ اًم ةل 

ىمَمّ أظمػما  يم  ال أًيد اًم قرة اًم ل شمقَأ ذم الرأ   ذا اًمذ  ىمَأ قمنديمؿ ذم مٍم 

 ًَدات إمم نظمرا  وال يزاًمقا طم ك اًموقأ.اًموىم لقا 

 ذم ؾمقريَ. مداظملِ:

 ىعؿ؟ اًمشوخ:

 ذم ؾمقريَ ... مداظملِ:

َ  وإىةة  اًمةذ  يشوةةد  ةةق أن ى ةةؾ  اًمشةوخ: أىةةَ ىملةةّ قمةـ ؾمةةقريَ  يملهةةَ ال شمشوةد إـم ىمةة

ىمٌم قمغم اًمعلؿ اًم كو  وأىَ أر  أوالد  وسمنَ   واًم َين واًم ًَمةْ واًمراسمةع..  

أن و كذا يعنل اًم َريخ يعود ىشًف  يموةػ ومعةؾ اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ؟ ىكةـ  ةُ 

 ىشعؾ يمذًمؽ.

 ( 00:  03: 46/   352) اهلدى والنور /  
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 باب وٍْ

ىشةس اًمشكةرة يعنةل:  نةَ   ةَقم لم أو ومةرىم لم حيةَوًمقا يقومةقا اًمدوًمةِ  مداظملِ:

اإلؾم موِ همةػم ـمريةؼ مة   : اجلهةَد أو ذم رأهيةؿ ذم ـمريقهةَ أو  اًمطةر  اًمةذ   ةل 

 اعمشَريمِ ذم اعمجًَمس اًمنوَسموِ.

 قاب اهلل هيديؽ.يَ أظمل أظمذت اجل اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

 مَ ذم ـمر   نَ  إال ـمريؼ حممد. اًمشوخ:

 قمَد ذم  ذا ذم رد ًمؽ قملوهؿ يعنل شمكملِ ًملمقوقع؟ مداظملِ:

و نةةةةَ  ـمريةةةةؼ صمًَم ةةةةِ اًمةةةةذ   ةةةةل اعمةةةةنهٓ اًمعلمةةةةل واًمشكةةةةر  يققًمةةةةقا وموةةةةف: حيةةةةؾ 

اعمشك ت اًمعٍميِ ومشك ت اًمنَس  ومشل رد  قمغم  ذيـ اًمطريقلم ضمةزا  اهلل 

 ظمػم. 

اإلؾمةةة أ حيةةةؾ يمةةةؾ اعمشةةةَيمؾ  ةةةذا يمةةة أ صةةةكو   ًمكةةةـ  ةةةذا إذا ضمعةةةؾ  اًمشةةةوخ:

َ  مةةـ ينشةةذا؟  َ  همةةػم اًمطريةةؼ اجَـم ةةِ  ن اإلؾمةة أ إذا طمةةؾ مشةةكلِ مةةَ اىم  ةةَدي ـمريقةة

اًمةذيـ حيكمةقن سمبةػم مةةَ أىةز  اهلل! شمعةقد اعمشةكلِ مةةـ أصةلهَ  واإلؾمة أ حيةؾ يمةةؾ 

مم اإلؾمةةة أ اًم ةةةكو  مشةةةكلِ  ةةةذا اًمةةةذ  ىملنةةةَ ىكةةةـ شم ةةةشوِ وشمرسموةةةِ طموةةةن  ىعةةةقد إ

سمةةةَعمشهقأ اًم ةةةةكو  ؾمةةةة كؾ يمةةةؾ اعمشةةةةَيمؾ  ًمكةةةةـ  ةةةةذا حي ةةةَج إمم مةةةةـ يقةةةةوؿ  ةةةةذا 

ة مةةةـ اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  ًمةةةذًمؽ ومهةةةذا ًمةةةوس ًمةةةف قم ىمةةةِ ذا طمكةةةَأ اعم ةةةشَة واعمةةةيظمق



 حكه دخول الربملانات وجمالص األمة------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

735 

سمةةةَعمنهٓ اًمةةةذ  يةةةراد اًم مًةةةؽ سمةةةف ذم إىمَمةةةِ طمكةةةؿ اهلل ذم ا رض سم ةةة أل اًمطَةشةةةِ 

يةةدظملقن إمم اًمؼمعمَىةةَت اًمقَةمةةِ قمةةغم ا و  اًم ةةل ذيمرهتةةَ و ةةل: اًمةةذيـ ين مةةقن أو 

َ  وأىةَ أشمعجةُ يموةػ يمكةـ عمًةلؿ أن يقةق :  خمًَمشِ اًمنميعِ  ذا مَ  ةقز إؾمة مو

إىف  ذا  ق اًمطريؼ  ًمكـ أىمق : يمكـ ًملمًلؿ أن يقق   ذا اًمطريةؼن  ىةف ال يعلةؿ 

 ـمريؼ اًمرؾمق  قملوف اًمً أ.

   َقمةةَت يم ةةػمة أىةةَ أىمةةق : معَجلةةِ ا مةةر اًمةةذ  ىكةةـ ىدىةةدن سمةةف الؿمةةؽ أن  نةةَ

إؾمةةةةة موِ شمل قةةةةةل ذم ىقطةةةةةِ واطمةةةةةدة ويمةةةةة  أرشت ذم يم مةةةةةؽ   لةةةةةػ ذم اًمطةةةةةر  

سم كقوؼ  ذا اًمنقطِ  ذا اًمبَيِ  اًمبَيِ: إىمَمِ اًمدوًمِ اعمًلمِ مَ ذم ومر  سمةلم ـمَةشةِ 

أو  َقمِ أو  َقمِ  ًمكـ ذم ومر  ذم اًمطريؼ  مةـ  ةذا اًمطةر : أن يةدظمؾ  ةًالء 

نةةةقا مةةةـ  شوةةةػ اًمقةةةقاىلم الَيممةةةِ حتكةةةوؿ اإلؾمةةة موقن اًمؼمعمةةةَن مةةةـ أضمةةةؾ ي مك

أًار ةَ وشمبوةػم اعمًة طَع منهةةَ  مةع اًمةزمـ طم ةك ي ةةٌ  طمكةؿ اًمؼمعمةَن  ةق طمكةةؿ 

اإلؾم أ أىَ أقم قد  ذا معَجلِ ال يقةق  رةَ مةذ ُ مةـ اعمةذا ُ اإلؾمة موِ  طمةد 

َ   وميىمق :  ذا  ا ةمِ اعمًلملم  وًمكنف مذ ُ ًمرضمؾ يمَن مًل    وًمكنف يمَن مَضمن

ىمَمةِ اًمدوًمةِ اعمًةلمِ مةـ دظمةق  اًمؼمعمةَن  ةذا مةذ ُ  ةقز قمةغم مةذ ُ الؾ إل

 أ  ىقاس مَذا ىمَ  أسمق ىقاس؟ ىمَ : 

 وداوين سمًَم ل يمَىّ  ل اًمداء ...

 ذا مـ أقمجُ مَ يًمع مـ سمعض اًمةدقمَة اإلؾمة مولم اًموةقأ أىةف  ةقز ًملمًةلؿ 

سمبةةػم مةةَ  اعم قةةػ اًمعةةَب أن يةةدظمؾ اًمؼمعمةةَن عمعَجلةةِ مشةةكلِ اًمؼمعمةةَن اًمةةذ  حيكةةؿ

 أىز  اهلل.

  ذا  ق يم  ىمَ  ذًمؽ اعمَضمـ: 

 وداوين سمًَم ل يمَىّ  ل اًمداء ...
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أو  اًمؼمعمةةَن أو  ىمَقمةةدة ذم يمةةؾ سمرعمَىةةَت  ةةق: اًم عَ ةةد سم نشوةةذ  ةةذا اًمدؾمةة قر  

 ومَ ي شرع منف مـ ىمقاىلم  ـموُ.  ذا  قز ًملمًلؿ؟ ـموُ.

اظمةةذة أىةةف ذم  نةةَ  مٌةةلم إذا : اعمق ةةقد مةةـ قمنقاىةةف  ومةة  حي ةةَج أن يقةةَ : وال مً

ـمر  خم لشِ ًم كقوؼ اعمنهٓ أو اًمبَيِ اًم ل ي شؼ قملوهَ اعمًةلمقن منهةَ: أىةف سمعةض 

اًمنةةَس يققًمةةقا: يةةدظمؾ ذم اًمؼمعمةةَن ًم كقوةةؼ  ةةذا اًم ةةَ رة   ةةذا اًمبَيةةِ ًمةةـ شم كقةةؼ 

َ  إال سمطريؼ واطمدة  ل ـمريقِ رؾمق  اهلل  ظم ص هَ: اًم  شوِ واًمؽمسموِ  أمَ  ¢مطلق

اهتؿ واًمةةةدظمق  ذم سمرعمَىةةةَهتؿ  صمةةةؿ ىكةةةـ ضمرسمنةةةَ ذم ؾمةةةقريَ مًةةةَيرة الكةةةَأ ومةةةدار

وضمةةةةةرب همػمىةةةةةَ ذم همػم ةةةةةَ  و نةةةةةَ ضمرسمنةةةةةَ مةةةةةَ اًمةةةةةذ  اؾمةةةةة شدىَا مةةةةةـ دظمةةةةةق  سمعةةةةةض 

 اإلؾم مولم ذم اًمؼمعمَن ال  ء.

وؾمةةٌكَن اهلل ىكةةـ ىةةر  أن سمعةةض اعم كمًةةلم ًممؾمةة أ يةةدظملقن اًمؼمعمةةَن  صمةةؿ 

ضمةقا  ًمكةـ مةع ا ؾمةػ  رضمقن منف  وىمد وةعػ إي يشةؿ سمًَمؼمعمةَن  وذًمةؽ مةَ ىر

قمةةةةؿ يكةةةةوعقا أوىمةةةةَهتؿ وضمهةةةةقد ؿ ذم حتقوةةةةؼ همَيةةةةِ قم ومةةةةِ ضمةةةةدا  ذم إىمَمةةةةِ اًمدوًمةةةةِ  

 اعمًلمِ سمن َأ  ق ود اإلؾم أ.

َ  إذا مَ  إذا : وداوين سمًَم ل يمَىّ  ل اًمداء  ومهذا ال  قز  ذا أسمدا   واقملمقا يقون

ال يكةةةَد  يمنةةة ؿ قملمةةة ؿ سمعةةةد  وىمةةةد يمةةةرر قملةةةوكؿ اًمعلةةة ء وـمةةة ب اًمعلةةةؿ شمكةةةرارا  طم ةةةك

وظمةةػم اهلةةد   ةةد  »ي  ةةقر وضمةةقد قمةةَمل ب يًةةمع سمققًمةةف قملوةةف اًمًةة أ ذم ظمطٌةةف: 

 .«¢حممد 

مَ ذم ؿمةؽ ظمةػم اهلةد   ةد  حممةد  ـموةُ. حممةد ؿمةَر  اعمنمةيملم ؾمةَير ؿ 

ؿ  ﴿سمَعمشةةَريمِ ذم ى ةةَمهؿ اجلةةَ كم سمةةًَمعكس  ىمةةَ  شمعةةَمم:  و ه  ةة ـ  إ ًم  يم  ر  ةة ت  شم  د 
د  يم ةة ةة ق  ًم 

ل و    و   َ ىم   .[04]اإلسرا :﴾ؿم 

ؿ  ﴿اهلل أيمؼم ؾمود اًمٌنم رسمنَ هيةددا رةذا اًم هديةد يقةق  ًمةف:  و ه  ـ  إ ًم ة يم  ر  ت  شم ة د 
د  يم ة ق ة ًم 
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ل و    و   َ ىم   .[04]اإلسرا :﴾ؿم 

 واايِ ا ظمر  مَ  ل؟

ل و   ﴿ مداظملِ: و   َ ىم  ؿ  ؿم  و ه  ـ  إ ًم  يم  ر  ت  شم  د 
د  يم  ق  ٌ   ن َ   ًم  ال أ ن  صم  ق  ًم   .[04]اإلسرا :﴾و 

 ا؟ال مَذ اًمشوخ:

  ذىمنَ  وعػ الوَة. مداظملِ:

ا     ﴿ اًمشوخ: ت  إ ذ  ػ  اعم     ع 
و   و 
ػ  ال  و َة  ع 

ن َ   و  ىم   .[05]اإلسرا :﴾ذ 

ومهةةذا اايةةِ أيمةةؼم دًموةةؾ أىةةف ال ينٌبةةل جل قمةةِ مًةةلمِ أن يمولةةقا  وأن يريمنةةقا إمم 

و   َ ﴿ ةةةةةةةةةذا الكةةةةةةةةةؿ سمَؾمةةةةةةةةةؿ إصةةةةةةةةة ح الكةةةةةةةةةؿ   ةةةةةةةةة ؿ  ؿم  و ه  ةةةةةةةةة ـ  إ ًم  يم  ر  ةةةةةةةةة ت  شم  د 
د  يم ةةةةةةةةة ةةةةةةةةة ق  ًم 

 .[04]اإلسرا :﴾ل و   ىم  

ؿ  ﴿واهلل قمز وضمؾ يقق  ذم اايِ ا ظمر :  ك   ً قا وم   م  ل م  ـ  فم  ي
ذ  ن قا إ مم  اًم  يم  ر  ال شم   و 

 .[113]هود:﴾اًمن َر  

 وميظمػما  أىمق :

  ورءهبب   ببعا و ببعا  شببتؿ 

 

 

    هؽبن اب   بعا نبإرء نإلكب  

َ  مةةَ  كةةذا شمقةةقأ اإلؾمةة أ سممشةةَيعِ اًمن ةةَأ اًمةةذ  حيةةَرب اإلؾمةة أ ىم  َ  وى َمةة َىقىةة

 حيَرب اإلؾم أ.

اًمقةةقاىلم اان شمعطةةل الريةةِ اًمش  ةةوِ  شمشةةر  سمةةلم اًمرضمةةؾ اهم  ةةُ وم ةةَة  وسمةةلم 

رضمؾ ضمَمع وزىك سمش َة  ل راووِ  مَ  ةذا؟ اًمةذ  يةدظمؾ ذم اًمؼمعمَن ويعَ ةد اهلل 

َ  سم  يقدؾمةف أىةف  ةق ينٍمة اًمدؾمة قر  وينٍمة اًمقةَىقن وسمعةديـ يقةق : أىةَ  ويقًؿ يمون

لِ  واًمًةةعل إلىمَمةِ اًمدوًمةةِ اعمًةلمِ أال شمققًمةةقن معةل؟ إىةةف  ةذا  ةةق أ ةذ  ةةذا وؾمةو



 حكه دخول الربملانات وجمالص األمة------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

738 

 مذ ُ أ  ىقاس: وداوين سمًَم ل يمَىّ  ل اًمداء.

ىعةةةةقد إمم اًمًةةةةًا  اًمًةةةةَسمؼ و ةةةةق: أمةةةةر يٌةةةة غم سمةةةةف يم ةةةةػم مةةةةـ اعمل ةةةةزملم سمًَمًةةةةنِ  

اعمل زمةةقن سمًَمًةةنِ  سمةةؾ سمًَمقاضمةةُ ذم  ةةذا اًمزمةةَن ىملةةِ  وسم َصةةِ قمنةةد أوًم ةةؽ اًمةةذيـ 

دوًمِ اعمًلمِ ذم ـمريؼ اًمدظمق  ذم اًمؼمعمَىَت أيم ةر ؿ دمةد ؿ يريدون حتقوؼ اًم

يمًَمن َر  طملوقةلم لةك  ومةـ يكةقن مةنهؿ ذو لوةِ قمةغم اًمًةنِ يعنةل: ىمٌكةِ ومهةق 

ةة يكةةطر أن ي   ب منهةةَ  وأن ييظمةةذ منهةةَ وأن ييظمةةذ منهةةَ طم ةةك شمكةةقن قمةةغم مةةذ ُ ذ  ش 

 قمَمِ اًمًقريلم ظمػم اًمذىمقن إؿمَرة شمكقن.

  مقن إًموف سمق د؟ إىمَمِ اًمدوًمِ اعمًلمِ.اًمذ  ين  ذا يملف مًَيرة ًملجق

ومك ػم مـ اعمًلملم أو أيم ر اعمًلملم اًموقأ ال يل كقن م يصمريـ سمًَم قَومِ اًمبرسموِ 

 واًمعَدات اًمبرسموِ اًمكَومرة.

وأقمشةةقا »ؼ ىمقًمةةف قملوةةف اًمًةة أ: ٌّةة ط  ىملوةةؾ مةةنهؿ وىملوةةؾ مةةـ قمٌةةَد  اًمشةةكقر مةةـ ي  

قن اًملكك ـمرومَن قمغم ـمرذم أ : ال حيلققيشَ  ًمكـ  ًالء اًمذيـ ال حيلق «اًملكك

َ  ذم سمعةةض ا صةةنَأل اًم ةةل ؾمةةٌؼ ذيمر ةةَ: ـمةةرأل مةةنهؿ يطلققيشةةَ  ىقةةوض يمةة  ىملنةةَ نىشةة

َ  مهةةةة  ـمًَمةةةةّ طم ةةةةك ًمةةةةق ضمر ةةةةَ قمةةةةغم ا رض سمةةةةزقمؿ أن اًمرؾمةةةةق  ىمةةةةَ :  َ  شمَمةةةة إـم ىمةةةة

«  َ َ  مطلق  .«وأقمشقا اًملكك ى 

وىَس نظمرون و ةؿ ا يم ةرون  ةـ ىجةقا مةـ م ةوٌِ اللةؼ  وًمكةـ يريةدون أن 

 ا وأن يقَرسمقا ذم اعمج مع اًمذ  يعوشقن وموف.يًددو

ىكـ ىر  ذم سمعض ا طمزاب  وًمًّ اان سمكَضمِ إمم أن أؾمةمل ال دمةد ومةوهؿ 

ال لوِ رشقموِ دمد وموهؿ أصكَب لك  ًمكـ إمَ قمغم مذ ُ قمَمِ اًمًقريلم  أو 

أرىمةةك ىملةةو    ًمكةةـ ال  عةةؾ لو ةةف قمةةغم اًمًةةنِ اًم ةةل  ةةل اًمقٌكةةِ يمةة  ؾمةةوي  سموَىةةف 

َ : إىف  ذا مـ اعم شدديـ  أو يم  يققًمةقن اًموةقأ: مةـ ا صةقًمولم و ذا طم ك ال يق
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َ  مةةةَ سمةةةلم  اؾمةةةؿ ضمديةةةد مةةةـ اسم كةةةرا؟ اًمكشةةةَر  ةةةًالء مةةةـ أضمةةةؾ يكةةةللقا اًمنةةةَس  وعةةة

 مًلملم ومَ يمَومريـ.

ق   اهلل   ﴿ومَعمًلؿ اًمذ  يريد أن حيقؼ ذم ىشًف ىمق  رسمف:  ؾم ة  ر 
ؿ  ذم  ك  َن  ًم  د  يم  ق  ًم 

 ٌِ ن   ً ٌة طم  ق   .[21حزاب:]األ﴾أ ؾم 

مةةَ يعةةًَمٓ  ةةذا ا ؾمةةقة سميى ةةَأل اللةةق   ومهةةق يعلةةؿ مةة   : أن اًمًةةلػ اًم ةةًَم  

سمةةةيقمونهؿ وقمةةةَرشوا يم ةةةػما  ويم ةةةػما  ذم جمًَمًةةةهؿ معةةةف أن  ¢اًمةةةذيـ رأوا رؾمةةةق  اهلل 

اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ مةةَ يمةةَن ي  ةةذ لوةةِ ـمقهلةةَ ى ةةػ ؾمةةن ل أو ؾمةةن ل أو ؾمةةن لم  

سمعمةؾ اًمًةلػ اًم ةًَم  اسمةـ قممةر  وأ   وإى  يمَىّ لوِ ضملولِ  وضمَء حتديةد  ةذا

  ريرة وقمطَء سمـ أ  رسمَح وأم َ   ًالء اًمًلػ.

ومَعمًةةلؿ إذا :  ةةق اًمةةذ  يًةةلؿ ىموةةَدة قمقلةةف وشمشكةةػما وقمقاـمشةةف وؿمةةهقاشمف شمًةةلو   

َ  سم  ضمَء سمف رؾمق  اهلل   .¢قمَم

ًمكةةـ  ةةذا اًم ًةةلوؿ و نةةَ أمةةر  ةةَأ ضمةةدا   وإن يمةةَن ؾمةةٌؼ سموَىةةف ذم مًةةيًمِ اًم  ةةشوِ 

َ  سمةةةةًَمعلؿ  وأ  قملةةةةؿ؟ اًمعلةةةةؿ اًم ةةةةكو   واًمؽمسموةةةةِ   ةةةةذا اًم ًةةةةلوؿ إىةةةة  يكةةةةقن مقروىةةةة

اعمن قةةةك مةةةـ اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  يموةةةػ ىعةةةرأل يموةةةػ يمةةةَن اًمًةةةلػ  ةةةؾ يمةةةَىقا يطولةةةقن 

لةةَ ؿ مهةة  ـمًَمةةّ وًمةةق ضمةةرت قمةةغم ا رض؟ ىكةةـ رأينةةَ صةةقر اًملكوةةِ أـمةةق  مةةـ 

َطمٌهَ صَطمٌهَ أرأي ؿ  ذا؟ مَ رأي ؿ  ذا مـ قمجَةُ ظملؼ اهلل اًملكوِ أـمةق  مةـ صة

عمةةةَذا؟  ىةةةف ـمةةةق  اًمةةةرأس قمنمةةةيـ ؾمةةةن ل مةةةس وقمنمةةةيـ ؾمةةةن ل  ةةةق  ةةةر لو ةةةف 

َ  ًمةوس مًةل    قمنمات اًمًن وَت قمغم ا رض  وملكو ف أـمةق  مةـ ىمَم ةف  و ةذا ـمٌعة

ًمكـ  ق ومعؾ  ذا مـ سمَب يمًُ اعمَدة قمجَةُ اعم لقىمَت مَ ؾممع ؿ رذا اًموقأ 

مةع اعمةَ ؟  وٌةقا سمعض ا ورسموةلم اًمةذيـ يعرومةقن يموةػ شمًيمةؾ اًمك ةػ  ويموةػ  

َ   وٌةةةقا إىًةةةَن ىمةةةزأ وسموعروةةةقا  َ  أو طموقاىةةة خملةةةق  همريةةةُ ضمةةةدا  ؾمةةةقاء  يمةةةَن إىًةةةَى
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ويش كقا جمَ  ًممـم ع قمغم  ذا اعم لق  اًمعجوُ مقَسمةؾ مةَذا؟ أدظمةؾ مةَذا يمةذا 

دينَر أو در ؿ أو مَ ؿمَسمف ذًمؽ  ومهذا رضمؾ أـمَ  لو ف طم ك ومَىمّ ىمَم ف  شمر   ذا 

 اًمً أ.  ق اعمق قد مـ ىمقًمف قملوف

 «وأقمشقا اًملكك»شمر   ذا  ق اعمق قد مـ ىمقًمف قملوف اًمً أ:  «وأقمشقا اًملكك»

أ : مةةةـ اًمنةةةَطمو لم: اًمًةةةلٌوِ واإل َسموةةةِ   ةةةؾ اعمق ةةةقد رةةةَ إقمشَء ةةةَ طم ةةةك  ر ةةةَ 

َ   أو اعمق ةةقد رةةَ: إقمشَء ةةَ قمةةغم يموشةةف! ال  ةةذا وال  ةةذا  ومةة   ةةقز  صةةَطمٌهَ أروةة

َ   وال  اإلقمشَء اعمطلؼ سمكوْ أىف متأل صدرا َ  يم  ذيمرىَ نىش وسمطنف وىمد  ر َ أرو

 ةةق إقمشةةَء سمقةةدر مةةَ حيلةةقا ًممىًةةَن اعمًةةلؿ ال  ًمةةوس  ةةذا وال  ةةذا  وإىةة  ويًةةلمقا 

.  شمًلو  

أىةةة ؿ شمةةةرون اان ذم سمعةةةض اًمةةةٌ د اإلؾمةةة موِ اًملكوةةةِ صةةةَرت قمٌةةةَرة قمةةةـ دمبةةةِ  

 دمبةةِ ذم أؾمةةشؾ اًمةةذىمـ  وصةةَر ؿمةةعَر ًمطَةشةةِ مةةـ اًمعةةرب  أو ًمشةةعُ مةةـ اًمشةةعقب

اًمعرسموِ  ذا مَ  ق لوةِ يةَ  َقمةِ  يملهةَ حملقىمةِ  كةذا  ومةَ سمقةل إال دمبةِ ؾمةقداء 

 َ نَ   ذا ًموس  ةق اعمق ةقد سمَإلقمشةَء اًملكوةِ  صمةؿ صةقر مةَ ؿمة ّ ـملعةّ ًمةف ومةق  

إمم نظمةةرا  صةةَر اعمقوةةَس ىةةص ؾمةةن ل أو ؾمةةن ل  اعمهةةؿ: ال ينٌبةةل عمًةةلؿ أن ي ٌةةع 

يةورة أن ىعةرأل يموةػ يمَىةّ لوةِ إذا : مةـ اًم ¢ قاا  وإى  يً ًلؿ ًمرؾمق  اهلل 

َ  أأ يمةَن ييظمةذ منهةَ؟ ال ىةدر  إذا وىمشنةَ ¢رؾمق  اهلل     ؾ يمَن يعشوهةَ قمشةقا  مطلقة

ؾمٌو   عمعرومِ مَ  ¢ومَ ا ذىَ اًمقؾمَةط اًمذيـ رأوا رؾمق  اهلل  ¢قمند رؾمق  اهلل 

ال ىةةدر  يمةةَن ييظمةةذ أو ال ييظمةةذ  ًمكةةـ  ةةؾ  ةةذا اعمقىمةةػ  ¢يمةةَن قملوةةف رؾمةةق  اهلل 

اًمذ  ينٌبل أن يقشف اعمًلؿ ًموعرأل  ةذا القوقةِ  أأ يًة علم سممعروم هةَ  اًمًلٌل  ق

د را  ـمقي     ةذا  ةق اًمًةٌوؾ  ومةَان ضمةَء اًمًةًا   ¢سممـ يمَن حيوَ مع رؾمق  اهلل 

وىمد قمرأل مـ ـمرطمف أن اسمـ قممر يمَن ييظمذ مـ لو ف إذا : اسمـ قممر ييظمذ مـ لو ف 
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َ ؟ اجلةةقاب: ال. يمةةَن ييظمةةذ مةةَ دون اًمقٌكةةِ   مةةَ ـمةةَ  قمةةـ اًمقٌكةةِ ىم ةةهَ شمةةر  مطلقةة

 .¢اسمـ قممر اًمذ  ييب سمف اعم ؾ ذم مًٌَمب ف ذم م َسمع ف ًمنٌوف 

شمر   ؾ ييظمذ مةـ لو ةف دون أن يةر  ىٌوةف وىمدوشمةف وأؾمةقشمف يشعةؾ ذًمةؽ   ةذا ال 

يمكةةةـ   يمكةةةـ ًمقاطمةةةد منةةةَ أىةةةف ؿمةةةوخ حمةةةؽمأ ي ًةةةَ ؾ أىةةةف مةةةَ ي شةةةٌف وموةةةفن  ىةةةف ًمةةةوس 

َ   أمةةَ اًمنٌةةل اعمع ةةقأ يعةةوش معةة ف أصةةكَسمف اًمةةذيـ  ةةؿ يمةةَىقا يشدوىةةف سمكةةؾ مع ةةقم

قمزيز ًمدهيؿ  وسم َصِ اسمةـ قممةر  ةذا اًمةذ  ضمةَءت قمنةف روايةَت قمجوٌةِ  شمةَرة: يةر  

ىممو ةةف ذم اًمشةة َء اًمٌةةَرد مشكةةق  ا زرار  عمةةَذا أىةةّ يةةَ اسمةةـ  كةةذا؟ رأيةةّ رؾمةةق  

 .¢اهلل 

 اعمَء. َصُ وموه ¢يي  إمم ؿمجرة ومو ُ وموهَ اعمَء عمَذا؟ رأيّ رؾمق  اهلل 

  ؾمةٌكَن اهلل ¢ىَىم ف ويطقأل رَ ذم مكَن عمَذا؟ ىمَ : رأيّ رؾمةق  اهلل  ييظمذ

 ذا أقم   شمدظمؾ ذم ىمًؿ اًمعَدات عمَ درؾمنَ  نَ  قمغم اًم شَ   ذا مَ هلَ قم ىمِ 

 صَر ي َسمعف طم ك ذم أمقر اًمعَدات. ¢سمًَمعٌَدة  ًمكـ ًمبلٌِ طمٌف ًملرؾمق  

 «عةةَأ مةةـ دسمةةَءقمةةغم ـم ¢دقمةةل رؾمةةق  اهلل »يمةةذًمؽ مةة   : أىةةس سمةةـ مًَمةةؽ يقةةق : 

 شمعرومقن اًمدسمَ؟

 مداظملِ: ىعؿ اًمقرع.

 اًمشوخ: ىعؿ. اًمقرع يمقيس.

يعنةةل:  ةةذا اًمطٌةةوخ ذم دسمةةَ وذم لةةؿ  «ي  ٌةةع اًمةةدسمَ ¢ومرأيةةّ رؾمةةق  اهلل »ىمةةَ : 

معنةك ذم  «رأي ةف ي  ٌةع اًمةدسمَ»ظمر  مش مةذيمقر  ًمكةـ ىمقًمةف: ىمَ  ا م    ذم رسمع مَ 

أىَ أ ع اًمةدسمَ وأوةعف أمةَأ اًمرؾمةق   ومل  رأي ف ي  ٌع اًمدسمَ أظمذت» ء صمَين ىمَ : 

 .«قملوف اًمً أ

وملةؿ »و ذا مـ إيمراأ  ذا اًم كَب اجللوؾ ًملنٌل اًمكريؿ  مَذا ىمَ  أىس؟ ىمَ : 
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 .«حيُ اًمدسمَ ¢أز  أطمُ اًمدسمَ مـ يقأ رأيّ رؾمق  اهلل 

شمر  إذا يمَن اًم كَسمِ  كذا وىجد اسمـ قممر ييظمذ مـ لو ف وىشؽمض أن ىٌوف مَ 

مًةة كوؾ  ةةذا أن يقةةع  صمةةؿ ىقةةق : ال. مةةش مًةة كوؾ  ةةق مةةش يمةةَن ييظمةةذ مةةـ لو ةةف 

  َ مع قأ و ق إىًَن  طي وي وُ  ـموُ.  ذا االطم    وًمق يمَن اطمة  ال  وا وة

ضمةةةدا  ذم ىقةةةدا وذم رأيةةةف  ًمكةةةـ ًمةةةوس  ةةةق وطموةةةدا  ذم  ةةةذا اعمجةةةَ   معةةةف أسمةةةق  ريةةةرة 

 ر  اهلل قمنف.

َ : يمَن ييظمذ مـ لو ف  و ذا أظمٌَر صةكوكِ  ًمكةـ مةـ ىمٌةؾ أن أميضةن مةَ  أيك

 يرو  قمـ اسمـ قممر يرو  سم ش لم اصمن لم:

اًم شِ ا ومم: أىف يمَن ييظمذ مـ لو ف ذم الٓ واًمعمرة   ذا اًم ةكو   ًمكةـ 

 ةةذا ال يعنةةل يمةة  أىةةف أطمةةدىَ حيةةٓ أو يع مةةر حيلةةؼ رأؾمةةف   ةةذا ًمةةوس معنةةَا: أىةةف مةةَ 

عرا حيلةةؼ رأؾمةةف اًمٌ ةةِ  أو يقٍمةة مةةـ ؿمةةعرا  ومهةةذا ًمةةوس معنةةَا: أىةةف مةةَ يقٍمةة مةةـ ؿمةة

َ  مـ اعمنَؾمؽ  وًمذًمؽ حيَومظ أ  طمةَج إمةَ قمةغم  اًمٌ ِ  ًمكـ  ذا يع ؼم  نَ  منًك

 اللؼ  و ق ا ومكؾ  أو قمغم اًمقص و ق ضمَةز مشكق .

إذا : اًمروايِ اًم ل شمقق : أن اسمـ قممر يمَن إذا طمٓ أو اقم مر ال يعنل أىف يمَن إذا ب 

ظمةةر  قمنةةف صةةكوكِ أىةةف حيةةٓ وب يع مةةر ال ييظمةةذ  ال. واًمةةدًموؾ: أىةةف ضمةةَء ذم روايةةِ أ

َ   وموكقن اًمروايةِ اًم ةل وموهةَ ذيمةر الةٓ واًمعمةرة مةـ  يمَن ييظمذ مَ دون اًمقٌكِ مطلق

سموَن يم  يقق  اًمشةقيمَين ذم سمعةض اعمًةَةؾ همةػم  ةذا: أىةف  ةذا ضمةزء مةـ ذا ن  ىةف 

أن ييظمذ سممنَؾمٌِ الٓ واًمعمرة  ق ضمزء مـ ا ظمذ يم  ىملنَ ىكـ مـ ؿمعرىَ  ؾمقاء  

 ػم مقؾمؿ الٓ.ذم مقؾمؿ الٓ أو هم

 .صمؿ يي  سمعد  ذا اًم قوو  قمـ أ   ريرة اإلـم   وًموس اًم قوود سمَلٓ أو اًمعمرة

صمؿ يي  قمـ سمعض اًمًلػ و ذا مذيمقر ذم شمشًػم اسمـ ضمرير اًمطؼم  أيشةؿ يمةَىقا 
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ييظمذون مـ لو هؿ  سمؾ يرو  أسمق سمكر اًمٌوهقل ذم يم َسمف ؿمعُ اإلي ن  وأىَ رأي ف 

 ـمٌع والمد هلل.ذم اًمك َب خمطقط صمؿ اان 

يةةرو  سمًةةندا اًم ةةكو  قمةةـ إسمةةرا وؿ اسمةةـ يزيةةد اًمن عةةل و ةةق شمةةَسمعل يقةةق : يمةةَىقا 

 ييظمذون مـ لو هؿ.

ومـ اًمعجوُ: أىنَ ال ىر  قمكس  ذا اًمروايَت يملهَ قمـ أطمد مـ اًم كَسمِ أىةف 

. َ  يمَن ال ييظمذ مـ لو ف  ال ىجد  ذا إـم ىم

قةةةق : سميىةةةف ينٌبةةةل إـمةةة   ومةةةٌذا : ظمةةةػم ا مةةةقر اًمقؾمةةةط وطمةةةُ اًم نةةةَ ل هملةةةط  ال ى

اًملكوِ قمغم ـمقهلَ  مه  سمَر  اهلل قمز وضمؾ وموهَ  أو أن ىيظمذ منهَ قمغم يموشنةَن  ن 

ق   ﴿اعمق قد: أن ىكقةؼ ىمقًمةف شمٌةَر  وشمعةَمم:  م ة ن ةقن  طم   ةك حي  ك 
م   ً سم ةؽ  ال ي  ر  وم ة  و 

ةةةةة   ة
   َ ةةةةةة ضم  ر  ؿ  طم  ه 

ةةةةةة  ً وا ذم  أ ىش  ةةةةةةؿ  ال    ةةةةةةد  ؿ  صم  و ةةةةةةن ه  ر  سم  ج  ةةةةةة و   ؿم 
قا وم ةةةةةة ل م  ةةةةةة  ً ي  ّ  و  و  ةةةةةة َ ىم ك 

و   
ل   ً  .[65]النسا :﴾شم 

 ةةةذا  ةةةق اجلةةةقاب قمةةةـ ذا  اًمًةةةًا  قملةةة   أن م ةةةؾ  ةةةذا اجلةةةقاب  مًةةةطقر مةةةـ 

ىمريةةةُ  ًمكةةةـ أفمةةةـ يمةةة  يقةةةق  سمعةةةض أصةةةكَسمنَ: أىةةةف مهةةة  شمكةةةرر اًمًةةةًا   وشمكةةةرر 

 اجلقاب السمد مَ يكقن ذم ومَةدة ضمديدة.

 أطمًـ اهلل إًموؽ. مداظملِ:

 اهلل حيش ؽ. اًمشوخ:

 (  00:  25:  34/ 706) اهلدى والنور/

 ( 00:  34:  40/ 706) اهلدى والنور/
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 زأٙ العالوٛ األلباٌ٘ 

 يف احلصبٗٛ
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 حهي االخنساط يف 

 األحصاب اإلضالوٗٛ

  ؾ  قز االى راط ذم ا طمزاب اإلؾم موِ..؟ اعم  ؾ:

 ال ال. اًمشوخ:

ينرص اًمةةديـ  نةةَ  سمعةةض اًمنةةَس ىمةةًَمقا: أوم َىةةَ ا ًمشةةوخ ىةةَ اعم  ةةؾ: ةَة سمجةةقاز  ا ًٌم

 االى راط ذم  ذا اجل قمِ.

 ذًمؽ إمَ ؾمقء ومهؿ أو ؾمقء ىم د  وىمد   معَن   ؾ ؾممعّ اجلقاب؟  اًمشوخ:

 سمَر  اهلل وموؽ يَ ؿموخ. اعم  ؾ:

 ووموؽ سمَر . اًمشوخ:

 ( 00:  57:  011/ 290) اهلدى والنور/



 أي العالمة األلباني يف احلزبيةر ----------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

750 

 االٌطىاً لألحصاب الطٗاضٗٛ  

 لتفسٖغ الطاقات

ـ اًمشةةةٌَب دمةةةد قمنةةةدا ـمَىمةةةَت يريةةةد اًمةةةدقمقة ًممؾمةةة أ وطمةةةُ مداظملةةةِ: يم ةةةػم مةةة

َ  ًم شريةغ  ةةذا  َ  صةكوك اًمعمةؾ ًممؾمة أ ًمكةـ سمًةٌُ اًمٌو ةِ مةَ  ةد  ةذا ؾمةٌو   رشقموة

اًمطَىمةةةةةِ ومةةةةةؽماا يلجةةةةةي إمم سمعةةةةةض مةةةةة    يمةةةةة  أؿمةةةةةَر أظمقىةةةةةَ ضمةةةةةزاا اهلل ظمةةةةةػم إمم سمعةةةةةض 

ضمةةًَمس اًم ن ةو ت وا طمةةزاب ًموشةةرغ  ةذا اًمطَىمةةَت  يقةةق  ًمةةؽ أىةَ ال أريةةد أن أسمقةةك 

َ  يذ ُ إمم سمعض مـ يعرأل  أريد أن أؿم بؾ  أريد أن أحتر .. أو يمذا  طم ك أطموَى

أىف همػم أ ؾ  ن يعطوف ىشًف صمقِ وـمَقمِ أو  ء مـ  ذا يملف  وم  أدر    ؾ طمةُ 

َ   ةق ىشًةف ذم ىمةرارة ذاشمةةف ال  اًمعمةؾ  ةذا  وةز ًمةف أن  ةًَمػ اًمنمةةع أو أن يشعةؾ ؿمةو 

 أ واًمدقمقة ًممؾم أ؟يروَا سمزقمؿ أىف يريد اًمعمؾ ًممؾم 

َ  اجلقاب ال  ال  قز ًمف مَ داأ مق نع أىةف ال يعطوةف مةَ ينشةدا  ًمكةـ  اًمشوخ: ـمٌع

أىَ ذم ىشيسة  نةَ  اىكةراأل اان ذم اًمشةٌَب اىكةراأل ضمةذر  يعنةل يقةق  أىةَ أريةد 

أن أقممةةؾ ًممؾمةة أ ومو ةةق ؿ أن اًمعمةةؾ ًممؾمةة أ ال يكةةقن إال قمةةغم  ةةذا اًمةةنمط  سموةةن  

أن يكقن محَمِ اعمًجد  ذا هلل قمز وضمؾ   ذا االدمةَا ًمل شةرغ  ًمق شمشرغ ًمعٌَدة اهلل

ةةذيمر ًمةةوس قممةة    وم جةةد اًمشةةٌَب اًمكةةؾ  ةةَضمؿ قمةةغم مةةَذا؟  ًمعٌةةَدة اهلل اًموةةقأ يمةة أ ال ي 

قمغم قممةؾ  ةَقمل اضم  قمةل  أمةَ أن واطمةد ينطةق  قمةغم ىشًةف ًمعٌةَدة رسمةف ويع ةز  

َب  يمؾ يملهَة   ةذا ال  طةر قمةغم سمَة  أطمةد اًمشٌة وًمةق ومة    ةذا اعمجَة   اًمش ـ و ذا اعمشَة

وا ذًمةةؽ اًمشةةراغ إذا ب  ةةدوا مةَة يشةةبلهؿ قمةةغم مةَة أرشت إًموةةف  ةَة يقاومةةؼ اًمنمةةع   ةةؿ عملةًة

ؾ ويقةق  ًمةؽ ىكـة مكةطريـ أن ىعمةؾ  ىمّ قملةوهؿ اًمًٌة ووققا داةرة اًمعمؾ ًممؾمة أ ومكَة

 .وًمق مَ قمَب ىراا ىمد اىكرأل وًمق سمعض اىكراأل   ذا  ق هاب

 ( 00:  00: 42/   352) اهلدى والنور /  
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 االٌتىاء لألحصاب

قملوةةةؽ سم َصةةةِ ىشًةةةؽ وأن شمعةةةض »: ¢ىعةةةؿ. اًمةةةذ  ىمةةةَ  ًمةةةف اًمرؾمةةةق   مداظملةةةِ:

 ةةؾ ينطٌةةؼ قملونةةَ ذم قمةةدأ  «سميصةةؾ ؿمةةجرة إمم أن يةةدريمؽ اعمةةقت وأىةةّ قمةةغم ذًمةةؽ

 ى  ء ًممطمزاب؟ الا

  ذا الديْ مـ  لِ  اًمشوخ:

 مـ  لِ ا دًمِ. مداظملِ:

َ  أىف ال طمزسموِ ذم اإلؾم  اًمشوخ:  أ أ  ال شم ك ؾ مع اجل قمِ .ـمٌع

 مَ حي َج.. مداظملِ:

 أسمدا . اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 مَ وموف أ  شمك ؾ ًمكـ رسمنَ يقق :  اًمشوخ:

 ًموس هلؿ  َقمِ. ف ى مداظملِ:

لم  ﴿ اًمشوخ:
َد ىم  ع  اًم   قى قا م  يم   . [115]التوبة:﴾و 

  ن ًموس هلؿ  َقمِ أو إمَأ. مداظملِ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 إمَأ؟ًموس هلؿ  اًمشوخ:
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 إمَأ. مداظملِ:

 إمَأ؟ مداظملِ:

 أ  ىعؿ.. اًمشوخ:

 ( 00: 24: 00/   358) اهلدى والنور / 
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 -وػهمٛ األحصاب 

 التجىع الٗىين لإلصالح

ىكةةةـ ىعةةةَين مشةةةكلِ يةةةَ ؿمةةةو نَ ذم اًمةةةومـ  ىعةةةَين مشةةةكلِ ا طمةةةزاب.  مداظملةةةِ:

 ا طمزاب..

  ذا مشكلِ اًمعَب اإلؾم مل يملف. اًمشوخ:

 إيقا سمس.. مداظملِ:

 أىّ مَ ؾممعّ اان اعمو َ  اًمقـمنل  نَ؟ اًمشوخ:

 أيقا. مداظملِ:

 ؾممعّ سمف؟ اًمشوخ:

 واهلل ؿمق  يمذا. مداظملِ:

 ضمَيوكؿ اًمدور إذا مَ يمن قا ؾممع قىف. اًمشوخ:

أيةةقا وموةةف اعمشةةكلِ أىةةف اًمشةةٌَب ييةةسمقا سمعةةض مةةـ سمعةةض يعنةةل مةة ل   مداظملةةِ:

ظمةةةقان ذم اهلل قمةةةز إىقةةةق  يعنةةةل: ؾمةةةلشوِ ووموةةةف جممققمةةةِ صمَىوةةةِ يملهةةةؿ أطمٌةةةَب يعنةةةل و

وضمؾ  وًمكـ  نَ  شمكَرب يعنل: ذم سمعض ا ىمقا  يريدوا شم كو  ا ووةَع ذم 

اًمٌ د ومقضمدوا طمزب ىمَأ قمندىَ اؾممف طمزب اًم جمةع  ومةَلزب  ةذا وةؿ جممققمةِ 

َ  مـ اعمٌ دقمِ  ومًَمشوخ مقٌؾ ضمزاا اهلل ظمػم. َ  مـ اًمشٌَب اًمطوٌلم ووؿ ظملوط  أيك
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 نملم. اًمشوخ:

 ةةق اًمشةةوخ اًمًةةلشل مقضمةةقد ذم اًمشةة   ومنةة هٓ اًمةةنهٓ  ىمةةد شمًةةمع قمنةةف مداظملةةِ:

اًمًةةلشل  وم ةةرج وم ةةق  طمةةق   ةةذا ا طمةةزاب ومك ةةؾ اًم كةةَرب سمةةلم اًمشةةٌَب  ومشوةةف 

جممققمِ مـ اًمشةٌَب قمرومةقا أين مًةَومر إمم ا ردن ومقةًَمقا: يملةؿ اًمشةوخ إذا اًم قوةّ 

 سمف  ؾ وموف إمكَىوِ أىَ ىدظمؾ ذم الزب  ذا أو ال ىدظمؾ؟

 طمزب اًم جمع؟  اًمشوخ:

 طمزب اًم جمع  ومنريد وم ق  منؽ ذم  ذا اًمٌمء يعنل. داظملِ:م

ىكـ ى كلؿ ذم  ذا اعمقوقع  مَ وموف قمنةد  أرشـمةِ؟ وموةف قمنةدىَ أرشـمةِ  اًمشوخ:

 مًجلِ ذم  ذا اعمقوقع..

ىعؿ. سمس  ؿ يريدوا أووَقمنَ ذم اًمٌ د  ىقق  ًمؽ ىكـ قمَروملم أىف ال  مداظملِ:

  قز اًم كزب ...

 ؟أخ يمنل زار ؿمو نَ مداظملِ:

 ... طمزسموِ ...  مداظملِ:

 أ  ىعؿ.  اًمشوخ:

وًمكـ  ؿ يريدوا أن يعنةل ذم فمةؾ ا ووةَع اعمقضمةقدة يريةدوا يبةػموا  مداظملِ:

مـ ظم   الزب يدظملقا وموةف ًمل بوةػم  يقةق  ًمةؽ: ىمةد اًمشةوخ مةَ يشهةؿ أووةَقمنَ ذم 

 اًمومـ  ومهؿ يريدوا وم ق  ظمَصِ.

  ذا ؿمنشنِ ىعرومهَ مـ أظمزأ.  اًمشوخ:

 نا. مداظملِ:
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  كذا ىمًَمقا يمذًمؽ ذم اجلزاةر. ًمشوخ:ا

 وذم اًمًقدان. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

ىعؿ. ومنريةد يمةذا أو يمةذا  يعنةل: ىكةـ ىريةد منةؽ وم ةق  ىمطعوةِ مةـ أضمةؾ  مداظملِ:

 أروح أىَ أظمؼم اًمنَس  نَ  وموهَ.

 ىعؿ.  اًمشوخ:

 ومَلمد هلل اًمذ  وومقنَ ذم نظمر يقأ  أىَ مًَومر همدا . مداظملِ:

 مَ ؿمَء اهلل. اًمشوخ:

 ن أىَ أىمَسملؽ.أذم نظمر يقأ واهلل مـ  نَ  وأىَ ىو ل  مداظملِ:

 ـموُ ... اًمشوخ:

 والمد اًمنوِ يمَىّ ... مداظملِ:

 أ    وؾمه  . اًمشوخ:

َ  ال دمقز.  يَ أظمل ىكـ ضمقاسمنَ أن ا طمزاب ذم سم د اإلؾم أ طمق

 ال دمقز. مداظملِ:

َ  ال دمقز. اًمشوخ:  ا طمزاب ذم سم د اإلؾم أ طمق

 دمقز. ال مداظملِ:

ب  اهلل     ة ﴿ ن اهلل يقةق :  اًمشوخ: ز 
ٌ ن  طم ة ٌ قن   ؿ  وم ة

ًَم  ب ة   وملةوس  نةَ  [56]المائالد :﴾اًم 

إال طمةةةزب واطمةةةد  وشمًةةة طوع أن شمشهةةةؿ مةةةـ يم مةةةل اًمًةةةَسمؼ طمةةةق  اًمةةةدقمقة اًمًةةةلشوِ  
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وعمةَذا ىكةةـ ىقةةق : اًمك ةَب واًمًةةنِ ومةةنهٓ اًمًةةلػ اًمقاطمةد اًمًةةلػ اًم ةةًَم  طم ةةك 

َ  واطمدا   وقمغم منهٓ واطمد  وًمذًمؽ ومة  طمزسموةِ ذم اإلؾمة أ  يكقن اعمًلمقن طمزسم

ـ  ﴿وسم َصةةِ ورب ا ىةةَأ يقةةق  ذم اًمقةةرنن: 
ةة ةةقا م  قى  ال شم ك  لم   و 

يم  ةة ـ  * اعم  نم  
ةة ـ   م  ي

ذ  ةة اًم 

قن   طم ة ر  هي  ؿ  وم  د  ب  سم ة   ًم ة ز 
ؾ  طم ة َ يم  و ع 

َى قا ؿم  يم  ؿ  و  ين ه 
قا د  ىم  ر    وصةكو  [32-31]الالروم:﴾وم 

َ  وال ضم ةةّ ا ًمةةومـ وًمكةةـ أىةةَ أقمةةرأل أن مةةرض ا مةةِ اإلؾمةة موِ ذم أىنةةل ًمًةةّ ي ىوةة

ةةة يمةةةؾ سمةةة د اإلؾمةةة أ  ةةةق واطمةةةد و ةةةق سم   َ  مةةةـ ضمهةةةِ مةةةـ طموةةةْ د  ع   ؿ يمةةة  ؾمةةةمعّ نىشةةة

أؾملقب اًمعلؿ يموػ يعرومقن اجطي مـ اًم قاب؟ يموػ يعرومقن اًمعقودة اًم كوكِ 

مـ اًمعقودة اًمٌَـملةِ؟  ةق قمةغم مةنهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم  أو سمعوةدون قمنهةَ  صمةؿ يم ةػمون 

قمةةةةقن سمةةةةيقم   صةةةةَلِ وًمكةةةةـ ال يٌ بةةةةقن وضمةةةةف اهلل يمةةةة  يمنةةةةّ أرشح ذم مةةةةنهؿ يق

اًمكلمِ اًم َىوِ  ومَان اًمداء ذم اًمٌ د اإلؾم موِ واطمد  ال ومر  سملم  نةَ وسمةلم ؾمةقريَ 

وسمةةةلم اجلزاةةةةر وسمةةةلم شمةةةقىس وسمةةةلم ًموٌوةةةَ واعمبةةةرب  صمةةةؿ ارضمةةةع إمم اًمنمةةة  يملةةةف اًمعلةةةِ 

ق  اهلل وقمةةغم مةَ يمةةَن قملوةةف واطمةدة و ةةل سمعةد ؿ قمةةـ االًم ةزاأ سمك ةةَب اهلل وسمًةةنِ رؾمة

 اًمًلػ اًم ًَم ؟ 

  َ َ  ب يقؿ قمغم أؾمَس اًمك ةَب واًمًةنِ أوال   صمةؿ يقونة اان أىمق :  ذا اًم جمع يقون

َ  ب يقؿ قمغم أؾمَس اًمك َب واًمًنِ ومنه  ج اًمًلػ اًم ًَم  ص ؟ َصمَىو

 ص . مداظملِ:

َ  ًمكةةـ قمرومةةّ أن  كةةذا  ةةق اًمقاىمةةع ذم اًمةةومـ  عمةة اًمشةةوخ: َذا؟ إذا  أىةةَ ًمًةةّ ي ىوةة

َ ن   ن اعمرض واطمد ذم يمؾ سم د اإلؾم أ  كذا  ًمذًمؽ  ذا اًم جمع ال يقر إؾمة مو

 ىةةف اؾمةةؿ ب يقةةةؿ  ةةذا اًم جمةةع قمةةةغم أؾمةةَس رشقمةةةل وإىةة  ىمةةَأ م ةةةؾ اًم جمةةع طمةةةق  

ؿ  ﴿اعمو ةةةَ  اًمةةةقـمنل  دممةةةع ًمكةةةـ  ةةةق ذم طمقوق ةةةف شمشةةةر  يمةةة  ىمةةةَ  شمعةةةَمم:  ٌ ه  ةةة  ً حت  

ةة  ك ةةقر  ؿ  ؿم  ل  ىم  َ و  ةة وع 
 
وًمةةذًمؽ وميىةةَ وإن يمنةةّ مةةَ ؾمةةمعّ يملمةةِ أظمقىةةَ  [14]الحشالالر:﴾  
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اًمشوخ مقٌؾ ًمكـ أقم قد أن اعمنهٓ واطمد و ق أىف ال  قز االىك أ إمم طمزب ال 

َ  ومكوةةػ  َ  إؾمةة مو يةةدقمق إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ ومةةنهٓ اًمًةةلػ اًم ةةًَم  وًمةةق يمةةَن طمزسمةة

ووموف ىمد يكقن اًمٌع ل وىمد يكةقن اًمشةوققمل وىمةد يكةقن اعملكةد و.. و.. إمم نظمةرا  

َ   وًمةةذًمؽ وميىةةّ شمنقةةؾ  ةةذا اًمكلمةةِ واًمةةديـ اًمن ةةكوِ  وىكةةـ   ةةذا ال  ةةقز إـم ىمةة

َ  منهؿ قمغم اشمٌَع اًمك َب واًمًنِ  ق أن يلزمقا  ةذا اعمةنهٓ  ىيمر ؿ مـ يمَن طمري 

وًموس قملوهؿ أن يقومقا اًمدوًمِ اعمًلمِ مَ سملم قمشةوِ ووةكَ َ  ن  ةذا ال يمكةـ  

وةِ قمةغم اهلل شمٌةَر  وشمعةَمم  ويم ةػما  وإى  قملونَ أن ىًػم وىميض ومةو  ىكةـ وموةف واًمٌق

مةةَ أذيمةةر ذم  ةةذا اعمنَؾمةةٌِ امةةرً اًمقةةوس  ةةق ؿمةةعرا مةةع أىةةف ضمةةَ كم حيكةةك أىةةف يمةةَن 

َ  طمون  ىمَ :  َ  وال أىمق  قمَىم    يمَن ذيمو  رضمؾ اًمذ  فمهر يمَن ذيمو

 كؽد ص حاا    ر ى نلبار  ءوكبا

 

 

 

حؼببا كؼق بب   و اؼبب   كبب ٓ 

 فؼؾببت لبباتٓ  ناؽببا عقـببك إكبب  

 

 ل  ؾؽ َ ً  و كؿبإن فـعببرك  و 

َ  أو ىمةقت ومنعةذر  و ةذا ضمةَ كم   ؿمَيػ أيـ اًمشهؿ اًم ةكو ؟ إىة  ىكةَو  ملكة

ال ديـ ًمف  مَ  ق ـملٌف؟ ي ةؾ إمم اعملةؽ  ومٌمةَ أن ي ةؾ وإمةَ يكةقن معةذور  ىكةـ 

َ  قمغم رصاط مً قوؿ  ومٌن وصلنَ إمم اهلدأل اًمذ  ينشةدا  أومم  ىكـ مَؿملم ؾمقي

 ذم ا رض  إىمَمةةةةِ اًمدوًمةةةةِ اعمًةةةةلمِ ومَلمةةةةد هلل يمةةةةؾ مًةةةةلؿ و ةةةةق إىمَمةةةةِ طمكةةةةؿ اهلل

وذًمةةؽ مةةَ ىٌبةةل وإال ؾمةةوكقن ًمنةةَ قمةةذر قمنةةد اهلل قمةةز وضمةةؾ  ىكةةـ مَؿمةةلم ذم اًمطريةةؼ  

أمةةةةَ اًمنةةةةَس ااظمةةةةرون. ومػميةةةةدون أن ي ةةةةلقا إمم رأس ا  ةةةةراأ ىمشةةةةزة واطمةةةةدة   ةةةةذا 

 ظم أل ؾمنِ اهلل ذم أروف وذم ظملقف وذم رشيع ف   ذا ضمقا  قمـ ؾمًاًمؽ.

 ( 00: 24: 40/   358لنور / ) اهلدى وا
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 زجن ناُ ٍٖتى٘ إىل حصب ثي عسف احلل 

 فّن ٖبكٜ يف احلصب إلصالحْ

 نَ  ؿم ص يعنل من مل إمم  َقمِ أو إمم طمزب إؾمة مل منةذ مةدة  مداظملِ:

ن وإن ـمقيلِ  وًمف سمَع ذم منطق ف معروأل  وطمون  شمٌلم ًمف الةؼ اًمةذ   ةق قملوةف اا

ؾمو ةةنعف أيٌقةةك مةةع شملةةؽ اجل قمةةِ أو مةةع ذًمةةؽ  ؿمةةَء اهلل طمةةؼ  مةةَ  ةةق اًمعمةةؾ اًمةةذ 

الةةزب ومو ةةل  وموةةف مةةـ اًمةةداظمؾ ويك شةةل رش يم ةةػم مةةـ ا مةةقر اًم ةةل يعةةرأل وي قىمةةع 

أيشَ ؾم قع وموف طمون  يعلـ قمـ ىشًف وأىف ىمد شمن ةؾ أو شمنكةك مةـ شملةؽ اجل قمةِ  أو 

 ?يٌقك وموهَ أو ي نكك  وضمزايمؿ اهلل ظمػما  

ؾ أن أضموةُ وىمةد ومهمةّ مةَ ذيمرشمةف ًمكنةل سمَر  اهلل وموؽ  أريد أن أومهؿ ىمٌ اًمشوخ:

ب أومهةةؿ مةةَ  ةةق اًمنمةة اًمةةذ   شةةك أن ي ةةوٌف ومةةو  إذا أقملةةـ اىًةةكَسمفن  ىنةةل أىمةةق  

اسم ةةداءا  ذم سمعةةض اجلةةقاب قمةةـ ذا  اًمًةةًا  أن ذم يمةةؾ مةةـ االىًةةكَب واًمٌقةةَء ظمةةػم 

َ  قمةغم  ةذا اًمًةًا   ورش  وذم فمنل أن اجلقاب اًمًَسمؼ يمكـ يعنل أن يًلط ضمقاسم

َ   ًمكـ  ىمد حي ةَج ا مةر إمم  ء مةـ اًمٌوةَن واًم قوةو  إال أىةف ىمٌةؾ ذًمةؽ أريةد أيك

أن أومهةةؿ مةةَ  ةةق اًمنمةة اًمةةذ  ىمةةد يلكةةؼ ذًمةةؽ اًمةةذ  شمٌةةلم ًمةةف الةةؼ أىةةف ذم همةةػم الةةزب 

َ  ـمقيلِ.  اًمذ  يمَن يعوش معف ؾمنون

واهلل إذا ىملنَ مَ  ل ا مقر اًم ةل ؾمة لكؼ ؾمةوٌلم اعمقوةقع أيمةؼم  و ةذا  مداظملِ:

 ؾ.حي َج إمم قمدأ شمًجو
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 ?حي َج إمم اًمشوخ:

 قمدأ اًم ًجوؾ. مداظملِ:

 إيف أـمشي. اًمشوخ:

 أىَ مَ قمند  مَىع أن يًجؾ سمَر  اهلل وموكؿ سمس.  مداظملِ:

 ( 00:  25:  21/ 660) اهلدى والنور/

اعمقدأ: ؿمو نَ اًمدقمقات اإلؾم موِ وال أىمق  اجل قمةَت قمنةدمَ شمريةد أن شمًةقغ 

ون إًموهةةَ ًلم ا طمَديةةْ اًم ةةل يلجةةومةةـ سمةة ًمنشًةةهَ منمةةوقموِ شملجةةي  طمَديةةْ ىٌقيةةِ 

: مةةةـ ومةةةَر  اجل قمةةةِ ىموةةةد ؿمةةةؼم ومقةةةد ظملةةةع رسمقةةةِ اإلؾمةةة أ مةةةـ قمنقةةةف  ¢ىمةةةق  اًمنٌةةةل 

ومَعمقرر ذم أذ َيشؿ مـ طموْ يشعرون أو ال يشعرون و ذا ي شَوت سم شَوت أومراد 

 ةةةذا اًمةةةدقمقات أن  ةةةذا اإلىًةةةَن ىمةةةد ومةةةَر  اجل قمةةةِ   يشةةةؿ  ةةةؿ يع ةةةؼمون أىشًةةةهؿ 

قمندمَ يذيمرون  ذا ا طمَديْ ي ٌ  ذم قمةَب اًمة  وقمةل  َقمِ مـ اجل قمَت  و

إن ضمةةَز وموةةف اًم عٌةةػم أن  ةةذا اإلىًةةَن عمةةَ  ةةرج مةةـ  ةةذا اًمةةدقمق   وىمةةد  ةةرج إمةةَ 

سممًقهمَت  ق يرا َ وذم الًَم لم  نًَمؽ ى ةَةٓ مةدمرة ومةدمرة ضمةدا  ويبلةُ قمةغم 

َ   أىمةق :  ةذا اًم ن ةَةٓ فمنل وال أريد أن أؾمٌؼ الديْ أظمقىَ ؾمةودىدن طمقهلةَ مًةٌق

اعمةةدمرة أيشةةؿ ؾمةةوعَملقىف سمنةةَءا  قمةةغم أىةةف ىمةةد ظمةةرج مةةـ اجل قمةةِ اًم ةةل  ةةل معنوةةِ ذم 

  واًم نػ اًم َين اًمذ  ىمد ظمرج  مقر أعمّ سمف  ق سمنشًف ؾموٌقك ¢طمديْ اًمنٌل 

َ  ىملوؾ االًم زاأ  ىف يشعر ذم طمقوقِ ىشًف أىةف شمةر  اجل قمةِ مةَ صةق ب ا زي   وعوش

ب اعمشهةةقأ القوقةةل ومعةةغم يمةة  اف ومةةَ صةةق ةةذا اعمشهةةقأ   ةةق ظمةةرج  مةةقر أعمةةّ سمةة

الةةًَم لم ؿمةةو نَ هلةةَ ى ةةَةٓ مةةدمرة ومةةدمرة ضمةةدا   وأيم ةةر مةةَ ي هةةر  ةةذا ذم اعمنةةَـمؼ 

اًم ل وموهَ وضمقد طمز   سمعد  ذا ؿمو نَ يعنل ال شمًي  قم  ؾمو ىمل  يعنل أىَ أىمةق  

قمةةةـ ىشيسةةة عمةةةَ شمريمةةةّ  َقمةةةِ اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم وذات يةةةقأ أصةةةكم اًمشجةةةر ذم 
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  أصكم وموف أطمد ا ظمقة مـ ا ظمةقة اًمطوٌةلم اًمةذيـ يمةَىقا يعنةل ي نةقن اعمًجد اًمذ

َ  ويقةةرأ وحيشةةظ أو  ةةق  ويمةةدطمقن ويًةة شودون ومةةَ ؿمةةَسمف ذًمةةؽ  سمةةدأ و ةةق يًةةػم ذا ٌةة

 ًمعلف شمعمد ذًمؽ.

 ىعؿ. اًمشوخ:

ـ  ﴿اعمقةةةدأ: يقةةةرأ ؾمةةةقرة حممةةةد  وعمةةةَ ي ةةةؾ إمم ىمةةةق  اهلل قمةةةز وضمةةةؾ:  ي
ذ  ةةة إ ن  اًم 

َر   ةةة سم  غم  أ د  ةةة وا قم  ةةةد  شم  ٌ ةةةلم   هل  ةةةؿ  ار  َ شم  ةةة  م 
د  ةةة ع  ـ  سم 
ةةة ؿ  م 
ةةةغم      أ م  ق    هل  ةةةؿ  و  ةةة و ط َن  ؾم  ةةة اهل  ةةةد   اًمش 

 ين ر إزم ويردد َ ويقرأ َ سم قت قمَ . [25]محمد:﴾هل  ؿ  

 اهلل أيمؼم. اًمشوخ:

 اعمقدأ: ىعؿ و ق ىمَصد.

 ? كذا ومعلقا معؽ اًمشوخ:

أـموؾ يعنل ًمعكم  كذا ومعؾ معل  ذا ا خ ىعؿ  ومشل فمنل وال أريد أن  اعمقدأ:

 رموّ اًمع َ أمَأ اًمراقمل.

 سمَر  اهلل وموؽ. اًمشوخ:

 طمديْ أؿمجَن مـ أسمق قمٌودة. مداظملِ:

ىعةؿ واهلل.. اهلل اعمًة عَن  ـموةُ يعنةل قمنةد  اًم يويةؾ اًمًةوي ًمكةـ أريةد  اًمشةوخ:

أن أؾمةةمع سمةةس ال شمًةةجلقا يمةة  رهمةةُ ا خ.. اسمةةؼ ذم اجل قمةةِ وأمةةر سمةةَعمعروأل اىةةف 

ن  ىف ؾم كقن اًمنهَيِ أىةف َمـ يمؾ اًمعقاىمُ اًم ل  شَ قمـ اعمنكر  وذًمؽ ينجوؽ 

 ?يم  يققًمقن ذم رجمق .. أأ يموػ يققًمقا

 ? َ أؾم َذ مشهقر ؿمق سموققًمقا اًمشوخ:
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  مد أوال . اعمقدأ:

 ? مد أو   سمعديـ اًمشوخ:

 يطرد. اعمقدأ:

 يطرد. اًمشوخ:

 صمؿ حيَرب. اعمقدأ:

  ذا  ق. اًمشوخ:

 صمؿ حير . اعمقدأ:

د أىةةةؽ متٌمةةة ذم اعمقوةةةقع ظمطةةةقة ظمطةةةقة أر  أن شمٌقةةةك ذم ومَعمق ةةةق اًمشةةةوخ:

مكَىؽ  ًمكـ سمًَمنمط ا ؾمةَف أن شمةيمر سمةَعمعروأل وشمنهةك قمةـ اعمنكةر ال شميظمةذ  

ن  ﴿ذم اهلل ًمقمِ الةؿ  طم ك ال ي ةد  قملونةَ ال ؾمةم  اهلل ىمةق  رسمنةَ:  ق  َى قا ال ي   ن ةَ   يم ة

ل قن   ع  ش  َى قا ي  َ يم  ٌ   س  م  ل قا  ًم  ع  ر  وم  نك  ـ  م   ?أىسيِ أسمق  كذا اا [05]المائد :﴾قم 

وا م لِ اًم ل ذيمرهتَ  ل أم لِ ـموٌِ مـ إىكَر  اًمٌنق  اإلؾمة موِ واًمؼمعمَىةَت 

ظمرا ًمكةـ  ةُ أن شمدىةدن طمةق  اًمعقوةدة   ىنةل أقم قةد سم جرسم ةل ناعمزقمقمِ  وإمم 

اًمطقيلةةِ اًم ةةل شمعةةدت اًمًةة لم ؾمةةنِ أن اجل قمةةَت اإلؾمةة موِ يملهةةَ إال اًمةةذيـ ين مةةقن 

ك ةةةَب واًمًةةةنِ وًمةةةوس ومقةةةط إمم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  سمةةةؾ وقمةةةغم مةةةنهٓ اًمًةةةلػ إمم اًم

اًم ةةًَم   ىكةةـ ىشةةر  سمةةلم مةةـ ين مةةل إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ ومقةةط وسمةةلم مةةـ ين مةةل إمم 

اًمك ةةةةةَب واًمًةةةةةنِ وقمةةةةةغم مةةةةةنهٓ اًمًةةةةةلػ اًم ةةةةةًَم   و ةةةةةذا أمةةةةةر ًور  ضمةةةةةدا  وال 

مةةـ  شمًاظمةةذين إذا ظم  ةة ؽ أىةةّ سمًَمةةذيمر أن شمكةةقن قمةةغم سمونةةِ مةةـ  ةةذا اًمشَرىمةةِ  سمةةلم

يةةدقمق إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ ومقةةط  وسمةةلم مةةـ يةةدقمق إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ وقمةةغم مةةنهٓ 

َ  وم لنَ  اًمًلػ اًم ًَم   و ذا حي َج إمم شمش وؾ إن وضمدىَ ومراهم
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 ( 00:  27:  18/ 660) اهلدى والنور/

ومونٌبل أن شمدىدن طمق  شمنٌوف إظمقاىؽ اًمذيـ قمشّ معهؿ قمنمةيـ ؾمةنِ يمة  ىملةّ 

منةةّ نيمةةؾ مًةةلؿ يعلةةؿ أصةةق  اإليةة ن  ٌةةَر  وشمعةةَمم أن ي ةةككقا قمقوةةدهتؿ سمةةَهلل شم

ظمةةرا  وسمًَمقةةدر ظمةةػما ورشا  ًمكةةـ  نةةَ  إيةة ن رةةذا ا صةةق  نسمةةَهلل وم ةك ةةف وإمم 

إي ن جممؾ و ذا  ق ا صؾ اًمذ  ال يعذر أطمد سمجهلةف سمةف.. اإلية ن جممة   سمةَهلل 

ن سمةةف ظمةةرا  ًمكةةـ  ةةذا اإليةة ن اعمجمةةؾ ال يكشةةل  ال سمةةد مةةـ أن يقةةؽمنوم ةك ةةف إمم 

أو ؾمن ف   ¢اإلي ن اعمش ؾ اًمذ  ضمَء سموَىف ذم يم َب اهلل وذم طمديْ رؾمق  اهلل 

ن اًمٌوةَن ًملشةر  سمةلم اإلية ن اعمجمةؾ اًمةذ  وقمغم منهٓ ؾملشنَ اًم ةًَم   و سمةدأ اا

 ةةق ا صةةؾ اًمةةذ  ال سمةةد منةةف ًمكةةؾ مًةةلؿ صمةةؿ ال سمةةد أن يقةةؽمن معةةف اًم ش ةةوؾ  اإليةة ن 

سمعهةةةد  يمةةةؾ أ ةةةؾ ا ديةةةَن يشةةةؽميمقن ذم  ةةةذا سمةةةَهلل.. أصةةةؾ اإلي ىةةةَت اًم ةةةل ذيمةةةرت 

اإلي ن اعمجمؾ  و  لشقن قمـ اعم طمدة اًمذيـ ال يًمنقن إال سمًَمطٌوعةِ  ومةًَموهقد 

يًمنةةةقن سمةةةَهلل واًمن ةةةَر  يًمنةةةقن سمةةةَهلل واًم ةةةَسم ِ يًمنةةةقن سمةةةَهلل واًمٌقذيةةةقن واًمكشةةةر 

مةـ  ظمرا..  إمم اعم طمدة ومٌذا   ذا اإلية ن اعمجمةؾ ال يكشةل  ال سمةدنواًمنم  إمم 

َ  مش ةةة    ويمةةة  ىملةةةّ  َ  مٌونةةة َ  قمةةةغم مةةةَ ضمةةةَء ذم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  نأن يكةةةقن إي ىةةة ىشةةة

ن ًمنيب م    مـ واىمع طموَشمنَ ومـ ضمهؾ ؿمٌَسمنَ اعم كزب اعم ك ؾ قمغم همةػم واا

َ   ةةةذا اًمكةةة أ  َ  ال يعلمةةةقن أن اهلل قمةةةز وضمةةةؾ  ةةةُ أيكةةة  ةةةد  مةةةـ اهلل  إيشةةةؿ  وعةةة

إليةة ن سمةةَهلل يمةة  وصةةػ ىشًةةف ذم اًمك ةةَب جممةةؾ ال سمةةد مةةـ اًم ش ةةوؾ.. ال سمةةد مةةـ ا

واًمًةةةنِ .. يمةةة  وصةةةػ ىشًةةةف ذم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  وصةةةػ ىشًةةةف سمًَم نزيةةةف ووصةةةػ 

ٌء ﴿يِ اعمعروومِ ىشًف سمًَم شَت اًمكَملِ اًم ل شملوؼ سمَهلل قمز وضمؾ اا     
م   ل ف  و س  يم  ًم 

ػم  
ةةة وع  اًمٌ   
م  ةةة  ً ق  اًم ةةة َ  نوهؿ ن اعمًةةةلمقن وومةةةوهؿ مةةةـ أرشىةةةَ إًمةةةاا [11]الشالالالور :﴾و    ىشةةة

ي ةةةد  ومةةةوهؿ يملمةةةِ  طمةةةد ا مةةةراء اًمقةةةدامك ا ذيموةةةَء طموةةةن  ؾمةةةمع سمعةةةض اعمشةةةَةخ 

اًمةةذيـ ال ينكةةقن منكةةك مةةنهٓ اًمًةةلػ ذم اًم مًةةؽ سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ طمةةلم وصةةشقا 
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ال يقصةةػ سميىةةف ومةةق  وال حتةةّ وال يمةةلم وال  قمةةز وضمةةؾررةةؿ سمةة  يةةي  ىمةةًَمقا: اهلل 

َ  ظمةةةَرج يًةةةَر وال أمةةةَأ وال ظملةةةػ وال يقةةةَ   ةةةق داظمةةةؾ اًمعةةة َب وال يقةةةَ   ةةةق أيكةةة

ىمةةةَ :  ةةةًالء ىمةةةقأ أوةةةَقمقا  ?اًمعةةةَب  ومةةة ذا ىمةةةَ  ذًمةةةؽ ا مةةةػم اًمكةةةوس اًمشطةةةـ اًمةةةذيمل

ررؿ   ذا طمقوقِ  اعمًةلمقن اًموةقأ  ةذا قمقوةدهتؿ و نةَ  قمقوةدة أظمةر  ىمةد شمكةقن 

دويشَ رشا  ًمكنهَ  ل ذم اًمنم حتوَ  و ةل مًةمققمِ داةة   ذم يمةؾ اعمجةًَمس طموةن  

اهلل مقضمةقد ذم يمةؾ اًمقضمةقد   ةذا ذيمةر ؿ اهلل  ?رسمةف مةَذا يقةق  د أطمد ؿ أن يذيمريير

اىٍمةةاأل اعمًةةلملم  ?مقضمةةقد ذم يمةةؾ مكةةَن  و ةةذا  ةةق اًمكشةةر سمعونةةف  مةةَ  ةةق اًمًةةٌُ

قمةةةـ اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  وقمةةةغم مةةةنهٓ أرضمةةةق أن شم ةةةذيمر  ةةةذا اإلوةةةَومِ  يشةةةَ ًوريةةةِ 

ؾمةةةشِ  ن أوًم ةةةؽ اعم كلمةةةلم أو اًمش  ?ضمةةةدا   وقمةةةغم مةةةنهٓ اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   عمةةةَذا

اًمكةةةةًَملم اًمةةةةذيـ وصةةةةشهؿ ذًمةةةةؽ ا مةةةةػم اًمكةةةةوس سمةةةةييشؿ أوةةةةَقمقا ررةةةةؿ  أو  ةةةةًالء 

اعم ةةةيظمرون اًمكةةةًَمقن اًمةةةذيـ طمنمةةةوا ررةةةؿ ذم يمةةةؾ مكةةةَن طم ةةةك اًمقةةةَذورات طم ةةةك 

ظمرا..!  ًالء ال ينكرون يم أ اهلل وال ناًمكرا ِ  طم ك اعمجَر  طم ك اًمكنػ إمم 

ىمد ي كدون اعم ًَمشلم هلؿ ينكرون ؾمنِ رؾمق  اهلل صغم اهلل قملوف  ونًمف وؾملؿ  سمؾ 

َ  اًمشةةر  اًمكةةًَمِ اًم ةةل  سمةةييشؿ يققًمةةقن ىكةةـ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ   ىنةةَ ىعلةةؿ  وعةة

يمَىةةةةةّ ذم اًمقةةةةةرون ا ومم يمَعمع زًمةةةةةِ واجلؼميةةةةةِ واًمقدريةةةةةِ واجةةةةةقارج واإلسمَوةةةةةوِ 

  َ اعمقضمقديـ اًموقأ   ًالء يملهؿ ال يققًمقن ىكـ ًمًنَ قمغم اًمك ةَب واًمًةنِ  وأيكة

ًا  مةـ يم ةَب أو ؾمةنِ    ًالء اعم  لشلم ذم  ذا اًمزمَن ال يمكـ أن شمًمع منهؿ شم ةؼم 

قمةز منشةي اجة أل  ةق أيشةؿ ظمةًَمشقا ؾمةٌوؾ اعمةًمنلم  رسمنةَ  ?إذا  مَ  ق منشةي اجة أل

َىم ؼ  ﴿طمون  ذيمر ؾمٌوؾ اعمًمنلم ذم ىمقًمف شمعَمم:  وضمؾ ش  ـ  ي  م  َ  و   م 
د  ع  ـ  سم 
ق   م  ؾم  اًمر 

ي   ٌ ةةع   ف  اهل  ةةد   و  ةة ٌ ةةلم   ًم  ت  شم  َء  ةة ؾم  ن ؿ  و  ةة ه   ضم 
ل ف  ةة ى    مم  و  ةةق  َ شم  ةة  م 

ف  ةة ًم  ق  لم  ى 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم  ةة ةة ػم   ؾم  ةة هم 

ا ػم 
يمةَن يمكةـ أن يقةَ : ومةـ يشةَىمؼ اًمرؾمةق  مةـ سمعةد مةَ شمٌةلم ًمةف  [115]النسا :﴾م   ة

قمةةز اهلةةد  ىقًمةةف مةةَ شمةةقمم  ًمكنةةف لكمةةِ سمًَمبةةِ قمطةةػ قمةةغم مشةةَىمقِ اًمرؾمةةق  ىمقًمةةف 
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ٌ و﴿: وضمؾ ػم   ؾم  ع  هم 
ي   ٌ  لم  و 

ن  م   ً والكمِ واوكِ ضمدا  أن  ًالء  [115]النسا :﴾ؾ  اعم  

ذم سموَىةةف  ¢ن واًمًةةنِ  وًمةةذًمؽ ىمةةَ  رؾمةةق  اهلل ناعمةةًمنلم  ةةؿ اًمةةذيـ سمونةةقا ًمنةةَ اًمقةةر

َ  قمةةةـ ؾمةةةًا  اًمًةةةَةؾ طموةةةن  ذيمةةةر قملوةةةف اًمًةةة أ أن اًمشرىمةةةِ عم ةةةؾ  ةةةذا اا يةةةِ  وضمقاسمةةة

 ? ةةل اًمشرىمةةِ اًمنَضموةةِ اًمنَضموةةِ  ةةل واطمةةدة مةةـ سمةةلم صمةة ث وؾمةةٌعلم ومرىمةةِ  عمةةَ ؾمةةي  مةةَ

ىمَ  قملوف اًمً أ: مَ أىَ قملوف وأصكَ   مَ ىمَ  مَ أىَ قملوةف ومقةط  وإىة  أوةَأل إمم 

 ?ذًمؽ وأصكَ   اًموقأ سمَر  اهلل وموؽ أسمق إيش أىّ يقَ  ًمؽ

 حممد. مداظملِ:

ن  ةةَ ػم اعمًةةلملم ظمَصةةِ اعم كةةزسملم أسمةةق حممةةد.. يةةَ أسمةةق حممةةد اا اًمشةةوخ:

َ  هلةةةذا اًمكةةةمومِ اًم ةةةل ذيمر ةةةَ اهلل ذم اااعم ك لةةةلم ال يلقةةةقن سمةةةَال   يةةةِ اًمًةةةَسمقِ إـم ىمةةة

حمةةذرا  مةةـ خمًَمشةةِ ؾمةةٌوؾ اعمةةًمنلم وهلةةذا اًمكةةمومِ ا ظمةةر  اًم ةةل ىمريشةةَ اًمرؾمةةق  

َ  أن متةةَأ اًمنجةةَة ويمةةقن اإلىًةةَن مةةـ اًمشرىمةةِ اًمنَضموةةِ أن  مةةع ؾمةةن ف قملوةةف اًمًةة أ مٌونةة

مةةةـ أذ ةةةَن ن رومعةةةّ ي مًةةةؽ مةةةَ يمةةةَن قملوةةةف اًمرؾمةةةق  وأصةةةكَسمف   ةةةذا اًمكةةةمومِ اا

 ةةةةةةَ ػم اعمًةةةةةةلملم  ال أىمةةةةةةق  اعمع زًمةةةةةةِ اًمقديمةةةةةةِ والدي ةةةةةةِ  أىمةةةةةةق  أ ةةةةةةؾ اًمًةةةةةةنِ 

َ  هلةةذا اجلملةةِ  ًمةةذًمؽ اإليةة ن سمةةَهلل  ةةُ أن  واجل قمةةِ اًموةةقأ ال يلقةةقن سمةةَال  إـم ىمةة

َ  وؾمةةنِ وقمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ اًم ةةًَم   ومةةَا ن مةةَ  ةةل يكةةقن يمةة  وصةةػ ىشًةةف يم َسمةة

ومم واًمكؼم  اًم ل وصةشهَ ذًمةؽ ا مةػم قمقودة اًمًلػ اًم ًَم  سمًَمنًٌِ ًملك ًمِ ا 

قمٌةد واًمكة ًمِ أظم هةَ اًمةذيـ يققًمةقن اهلل ذم يمةؾ مكةَن  يقةق   ?سمييشؿ أوَقمقا ررةؿ

سمـ اعمٌَر  رمحف اهلل و ق مـ أةمِ اعمًلملم اعمجَ ديـ قمل   وقمم   وضمهَدا   اهلل

َر  إمةَأ اًمًةنِ ىمةَ : رسمنةَ شمٌة أمحةد  ومةـ يمٌةَر ؿمةوقخ اإلمةَأ قمز وضمةؾذم ؾمٌوؾ اهلل 

وشمعةةةَمم ومةةةق  قمرؿمةةةف سمذاشمةةةف  و ةةةق سمةةةَةـ مةةةـ ظملقةةةف  و ةةةق معهةةةؿ سمعلمةةةف   ةةةذا قمقوةةةدة 

اًمًةةلػ اًم ةةًَم   اًموةةقأ اى ةةر إمم  ةةذا اًمعقوةةدة واى ةةر إمم ىمةةق  قمَمةةِ اعمًةةلملم ال 
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أؾمةة  نل مةةنهؿ ظمَصةة هؿ: اهلل مقضمةةقد ذم يمةةؾ مكةةَن.. اهلل مقضمةةقد ذم يمةةؾ وضمةةقد..! 

ظمرا..  ال داظمؾ اًمعَب وال نر إمم أمَ شملؽ اًمك ًمِ ال ومق  ال حتّ ال يملم ال يًَ

ُ مةـ أوم ة  مةـ ىطةؼ سمًَمكةَد أن ي ةػ ًمنةَ اعمعةدوأ  عمةَ ل  ظمَرضمف  أىَ أىمق  ًمق ـم  

اؾم طَع أن ي ػ  ذا اعمعدوأ سمةييم ر  ةَ ي ةػ  ةًالء اعمًةلمقن اعمهَسموةؾ ررةؿ 

ومعٌقد ؿ  ال ومق  وال حتّ وال يملم.. اهلل أيمؼم  رسمنَ يقق  ذم قمٌَدا اعم طشلم 

ؿ  ﴿ا ظموَر  ه 
ىم  ق  ـ  وم 
ر  ؿ  م  َوم قن  ر   ذا صشِ اعمًمنلم اًمةذيـ  شةقن  [50]النحل:﴾   

اهلل  يراىمٌقىف شمٌَر  وشمعَمم مع قديـ أن اهلل قمز وضمؾ قمغم اًمعرش اؾمة ق  يمة  ىمةَ  

ذًمةةؽ اإلمةةةَأ قمٌةةد اهلل  رسمنةةةَ ومةةق  قمرؿمةةةف سمذاشمةةةف  سمةةَةـ مةةةـ ظملقةةف.. رد قمةةةغم اًم ةةةقوموِ 

اًمكٌػم اسمـ قمر : ومَ اهلل ذم اًم م َ  إال يم لجِ اًمذيـ يققًمقن سمقق  إمَمهؿ اًمكَ  

رَ اعمَء  وصػ اهلل مـ طموْ خمًَمط ف عم لقىمَشمف يمَعمَء ذم اًم لٓ   ةذا  اًمشةعر 

 اعمقضمقد ذم مقدمِ يم َسمف اًمش قطمَت اعمً ة سمًَمش قطمَت اعمكوِ سمزقممف  ىمَ : 

 نلعاببببا ر  ونلببببة  عاببببا

 

 

 

 فؾقببت رببعةي  بب  ن ؽؾبب  

 إن قؾبببت عابببا فببببنك كػبببا 

 

 ?اؽؾببب   و قؾبببت ر   كبببد 

طمةةػمان مًةةكلم سمةةلم اًمعٌةةد وسمةةلم اًمةةرب  اًمعٌةةد ال وضمةةقد ًمةةفن  ىةةف )ال ةةق إال  ةةق (  

وًمذًمؽ ذيمر ؿ  ق ق.. ال إًمف إال اهلل يٍمطمقن  ال إًمف إال اهلل اًمذ  ظمَـمُ اهلل ىٌوف 

ف  إ ال  اهلل  ﴿ن نذم اًمقر ف  ال إ ًم ة ى  ؿ  أ  ل  َقم  اًمعَمةِ  ال  ةذا شمقطموةد اجةَص ذم  [15]محمد:﴾وم 

اًمكةةةةَيعلم  ومةةةةوهؿ اًمعلةةةة ء ومةةةةوهؿ  شمقطموةةةةد اًمعَمةةةةِ  اعمًةةةةَيملم اًمةةةةدراويش إًمةةةةف إال اهلل

اًم ةةةكَسمِ يملهةةةؿ  ةةةًالء قمَمةةةِ  شمقطموةةةد اجَصةةةِ ) ال ةةةق إال  ةةةق ( وشمقطموةةةد ظمَصةةةِ 

ن يملمِ مَ ذم همػما متٌم قمغم أًمًنِ اًمنَس اجَصِ )  ق ( مَ ذم همػما  اى روا اا

اًمكةةؼم   اًمعةةَمل اًمرضمةةؾ اعمًةةلؿ اًمةةذ  قمقودشمةةف ال اًموةةقأ سمةةدون اى ٌةةَا هلةةذا اًمكةة ًمِ 

شمةةزا  قمةةغم اًمشطةةرة  ًمكةةـ شمةةقارث سمعةةض اًمعٌةةَرات ال ين ٌةةف عمرمَ ةةَ ومبزا ةةَ  يقةةق  
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أقمةقذ سمةَهلل  ?أىةّ قمةدأ أو همةػم مقضمةقد ?ًمؽ: مَ ذم همػما  ـموُ أىَ أىمق  ًمةف أىةّ مةـ

َ  اهلل ذم يمةؾ مكةَن  ظم صةِ  ةذا اًمٌكة ْ مَ ذم همػما يقق  ًمؽ  و ذا شمًةَو  متَمة

  سمَ ظمػم ومَ سملم ذًمؽ سمكْ نيطق  ضمدا  وًمذًمؽ أشموّ رذا اعم َ  ا و  وًمعكم 

ـمقيؾ  ومَإلي ن سمَهلل  ُ أن يكقن قمغم مَ ضمَء ذم يم َب اهلل وذم ؾمنِ رؾمق  اهلل 

مةةةـ اًمك ةةةَب )يٍمةةةخ سمةةةًَم ؼمً( وقمةةةغم مةةةَ يمةةةَن قملوةةةف ؾمةةةلشنَ اًم ةةةًَم ن  ىةةةف ال أطمةةةد 

ف ي ةيوهل  طمًةُ ضمهلةف ووة ًمف وو.. واًمًنِ  ًمكنف سمةر ء مةـ اًمك ةَب واًمًةنِ  ىة

 نَ رضمؾ رسم  ؾممع ؿ سمةف أو ًمعلكةؿ اسم لوة ؿ سملقَةةف و ةق يعلةـ ويرومةع رايةِ ضمَءين أىَ 

 ةةذا ضمةةَء  نةةَ ومٌةةدأ يرومةةع مةةـ  ?وةة ًمف سمةةين يقةةق  أىةةَ مع ةةززم  ؾمةةمع ؿ رةةذا اإلىًةةَن

ؿمةةين اًمعقةةؾ  وسمةةدأ يطةةرح أىةةف يميىةةف إذا اظم لشنةةَ ال سمةةد أن ىرضمةةع ًملعقةةؾ  وميىةةَ صةةؼمت 

وا  ﴿يقق :  قمز وضمؾف ىملو   سمعديـ ىملّ ًمف: ًمكـ اهلل قملو د  ر   وم 
 
ء     
قم   ؿ  ذم  ن َز  ٌ ن  شم  وم 

ر   أ  ااظم ة و ةق  اًم  ن قن  سم َهلل   و 
م   ً ن  ؿ  شم   إ ن  يم 

ق   ؾم  اًمر  ظمةرا  يعنةل نإمم  [55]النسالا :﴾إ مم  اهلل   و 

 ؿمهقد.إذا ىملنَ ًمكؿ مَ شم دىمقن أن مًل   يقق   ذا اًمك أ  ًمكـ  نَ 

 واًمنميط ىشًف. مداظملِ:

 ?ىعؿ اًمشوخ:

 واًمنميط. مداظملِ:

َ  مـ اعمعَين.. يم أ اهلل ي كمؾ  اًمشوخ: واًمنميط  ىمَ : يم أ اهلل ي كمؾ وضمق 

َ  مةـ اعمعةَين  وًمةذًمؽ ال سمةد مةـ حتكةوؿ اًمعقةؾ  ىملةّ: يةَ ؿمةوخ  ةذا اًمكة أ  وضمق ة

ذم  اهلل   أ  ﴿ذم من هةةةةةةةةك اًمكةةةةةةةة     ةةةةةةةةَت ىشةةةةةةةةقأل اعمعنةةةةةةةةك اًم ةةةةةةةةَين ًمققًمةةةةةةةةف شمعةةةةةةةةَمم: 

ؽ   ومة  أضمةَب وطمةَد  وأرص قمةغم وة ًمف  و كةذا يققًمةقن يعنةل مةَ  [10]إبالراهيم:﴾ؿم 

ن سمبةةةػم شميويلةةةف اًمةةةذ  سمونةةةف اًمرؾمةةةق  قملوةةةف نوةةةلّ اًمشةةةر  يملهةةةَ إال  يشةةةؿ شمةةةيوًمقا اًمقةةةر

اًم ةة ة واًمًةة أ  اًمشةةَ د  ةةذا اعم ةةَ  ا و  اإليةة ن سمةةَهلل  ومةة  يكشةةل اإليةة ن سمةةَهلل 
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ن اعمش ةةؾ ذم طمةةدود اًمك ةةَب واًمًةةنِ  ىةةي  إمم اإليةة ن اعمجمةةؾ ال سمةةد مةةـ اإليةة 

سمًَمقدر  وموف ىَس إمم اًموقأ يًمنةقن سمًَمقةدر ًمكةـ اًمقةدر قمنةد ؿ يًةَو  اجلةؼم  ومهةؾ 

مـ سمًَمقدر  إذا   ُ أال ىبؽم سمَإلي ن سميًمشَظ اًمك َب واًمًنِ دون نمَ  ?مـ سمًَمقدرن

ل مةةـ ضمةةقعن  ن يمةةؾ اإليةة ن سممعَىوهةةَ الةةؼ  اإليةة ن سمَ ًمشةةَظ ال يًةةمـ وال يبنةة

ن واًمًةةةنِ  ًمكةةةنهؿ ناًمشةةةر  اًمكةةةًَمِ شمشةةةؽم   ةةةذا مةةةع شملةةةؽ ذم اإليةةة ن سميًمشةةةَظ اًمقةةةر

ن أن ىملّ ـمقيؾ وـمقيؾ ضمدا   طمًٌنَ إذا  اا    لشقن ذم اًم يويؾ  و ذا سمكْ يم

ىدىدن داة   ذم دقمقشمنَ اعمًلملم إمم اإلي ن سمًَمك َب واًمًنِ قمغم مةنهٓ اًمًةلػ 

طمةدود ا  ةؿ ومةَ  ؿ  مةَ ىةرا ؿ ىمةد اىكرومةقا ىمةد يكقىةقا  اًم ًَم  صمؿ ىعًَمٓ وموهؿ ذم

اىكرومقا ذم اًمًلق  و ةذا  ء يم ةػم  اىكرومةقا ذم اًمعٌةَدة و ةذا يم ةػم  اىكرومةقا ذم 

َ  يمذًمؽ  وًمذًمؽ ا مر يم  ىموؾ اًمعلؿ إن ـملٌ ةف يم ةػم واًمعمةر قمةـ  اًمعقودة و ذا أيك

ع اجلةة ع حت ةةولف ىم ةةػم ومقةةدأ ا  ةةؿ منةةف ومةةَ  ؿ  قمةةغم  ةةذا أى ةةكؽ أن شمكةةؾ مةة

اًم ل ال مت ؾ اجل قمِ.. ىعؿ  سمنمط أن شمكةقن أىةّ م مة    ومةوهؿ اجل قمةِ سمًَمةدقمقة 

 إمم اًمك َب واًمًنِ وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم .

 ( 00:  33:  34/ 660) اهلدى والنور/

ؿمو نَ  نَ وموف  ء شمشكل قا وموف ىمٌؾ ىملوؾ عمَ ذيمرشمؿ اجلقاب اعم  ٍم  اعمقدأ:

مةرا  سمةَعمعروأل نىن ةكؽ أال  ةرج وإىة  شمٌقةك ىملة ؿ: صمؿ ىمٌؾ اًم ش ةوؾ و ةق أىكةؿ 

َ  قمـ اعمنكر طم ك  مدو  أو رةذا اعمعنةك  أىةَ أىمةق  ؿمةو نَ إذا سمقةل يمةذًمؽ  وىَ و

َ  يدومعقن سمف هتمهؿ  أمَ إذا  ق قمَضملهؿ  طم ك  مدوا ي  ذون ذريعِ اًم جمود ؾمٌٌ

َ  سموةةدا أين أىةة َ  ىمقيةة َ ظمرضمةةّ سمةةَجروج ىمٌةةؾ أن  مةةدوا  ةةؿ يكةةقن يعنةةل  ةةذا ؾمةة طم

ومَ أطمد أظمرضمنل  ومن شةك أيشةؿ إذا  ةؿ  ةدوا وـمةردوا  مةرا سمةَعمعروأل ويشوةف 

 قمـ اعمنكر  ومهؿ ال ي كملقن  ذا يم  شمعلمقن يَ ؿمو نَ.
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 ذًمؽ مَ ىٌبل. اًمشوخ:

اعمقةةدأ: ًمكةةنهؿ ؾمةةو  ذون ـمةةردا ذريعةةِ ًمل شةةقيف واًم مقيةةف واإلومًةةَد ومةةَ ؿمةةَسمف 

ومهةةةةذا يقطةةةةع قملةةةةوهؿ اًمطريةةةةؼ  مةةةةَ ذًمةةةةؽ يمةةةة   ةةةةق معلةةةةقأ  أمةةةةَ إذا  ةةةةق ظمةةةةرج اسم ةةةةداءا  

يًةة طوعقن يقةةق  هلةةؿ: أىةةف  ةةق اًمةةذ  ظمةةرج رأ  أؿمةةوَء وظمةةرج  ومًٌَم ةةَزم أ  هتمةةِ 

 يعنل يبلؼ  ذا اًمٌَب ذم وضمههَ  واهلل شمعَمم أقملؿ.

 ?ن يميىؽ شمبَووّ قمـ اًمعذر اًمذ  ىمدمفأىّ اا اًمشوخ:

أن يكةقن ال ؿمو نَ أىَ مَ شمبَووّ ذم القوقِ  أىَ أىمةق  أىةف أىةَ أظمشةك  اعمقدأ:

 اًمعذر أيمؼم إذا  ؿ أظمرضمقا.

 سمس  ق يدر  اًمذ  وىمع ذم اعمشكلِ. اًمشوخ:

 ... ذم  ذا اًمك أ... اعمقدأ:

 اًمقاىمع ذم اعمشكلِ  ق أدر  رَ. اًمشوخ:

 صكو .. صكو . اعمقدأ:

 ـموُ  وأىّ ؾممعّ رأيف. اًمشوخ:

 ?ن سمعد  ذا اًم نٌوف وموف  ء ضمديد وإال شمر ..ـموُ اا اعمقدأ:

ديـ ىكةةةةةةـ ذم قمنةةةةةةدىَ دمةةةةةةَرب يةةةةةةَ أظمةةةةةةل   ةةةةةةدوا سمعةةةةةةض اًمنةةةةةةَس سمعةةةةةة اًمشةةةةةةوخ:

 .. سم  وأظمرضمق ؿ  مَ أصَرؿ  ء  أىّ شمعرأل أسمق 

 صكو  .. صكو . اعمقدأ:

 .أمحدأىّ قمَرأل أسمق  اًمشوخ:

 ىعؿ. اعمقدأ:
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يمَىقا يم  يققًمقن قمندىَ ذم ؾمقريَ مـ قم ؿ اًمرىمٌةِ  ومٌةدًوا ين ةكقيشؿ  اًمشوخ:

ظمةةةةةرا  و ةةةةةةؿ ناًمشةةةةةوخ ا ًمٌةةةةةَين إمم  ال حتيةةةةةوا دروس اجل قمةةةةةِ وظمَصةةةةةِ درس

ينَفمرويشؿ و َدًمقيشؿ سمةًَم ل  ةل أطمًةـ  يةَ أظمةل يةَ  َقمةِ أوال  اًمشةوخ ا ًمٌةَين 

ال يةةدقمق إمم شمك ةةؾ وإمم حتةةزب  يميىةةف يطمةةنهؿ مةةَ راح يكةةقن ًر قملةةوكؿ يعنةةل  

ظملةةوكؿ أىةة ؿ سمكةةزسمكؿ   ةةق رضمةةؾ قملةةؿ  ومةة  اًمةةذ  ييةةيمؿ أىةةَ ىكةةـ إذا شمرددىةةَ قمةةغم 

 ال مَ سمو ػم ... ال   معَن. ?قهف مـ اًمك َب واًمًنِ..دروؾمف وشمشقهنَ سمش

 ؿمو نَ اؾمم  زم. مداظملِ:

إ  ىعؿ. مَ زاًمقا رة  وميىةذرو ؿ ؾمة ِ أؿمةهر مة ل  ىمةَ  ا ؾمة َذ مشةهقر  اًمشوخ:

َ   إمةةةَ أىكةةةؿ شمقطعةةةقا اًمع ىمةةةِ سموةةةنكؿ وسمةةةلم دروس اجل قمةةةِ وإال ىكةةةـ ىنةةةذريمؿ  ن ىشةةة

ؿ ومكَىةةّ اًمعَىمٌةةِ أيشةةؿ وم ةةلق ؿ  ًمكةةـ مةةَ ومَجل قمةةِ مةةَ قمٌ ةةقا رةةؿ وال اًم ش ةةقا إًمةةوه

صَر هلؿ  ء وأىَ أىمق  أن سمقَءا سموةنهؿ.. سمقةَءا سموةنهؿ ومرصةِ ًمةق ذ ٌةّ أىةّ إًمةوهؿ 

 ؾموشعلقن سمؽ يم  ومعلقا  .

 اعمقدأ: صكو .

أىةَ أو  مةَ سمةدأت أشمةردد قمةغم  ةذا اًمةٌ د اؾمة قٌلقين ذم اًمزرىمةَء ووم كةقا  اًمشوخ:

 ب شمكـ سمعد َ ا ظمر .زم اعمقر قمند ؿ  أو  حمًَة أًمقو هَ 

 ًمكـ ؿمو نَ يذيمرون  ذا سمنم. مداظملِ:

 ?يذيمرون سم ذا اًمشوخ:

  ذا سمنم. مداظملِ:

 يذيمرون  ذا سمنم.. سمنم. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:
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يعنةةةل يققًمةةةقن ىكةةةـ أو  مةةةَ ضمةةةَء اًمشةةةوخ اؾمةةة قٌلنَا وم كنةةةَ ًمةةةف دورىةةةَ   مداظملةةةِ:

 وأظمذىَا سمَ طمكَن  و ق قمَداىَ ومَؾم عد  اًمنَس قملونَ.

 اًمشوخ: يمذسمقا واهلل.

و ذا شمرويٓ يعنةل عمةَ ومعلة ؿ وضمةزايمؿ اهلل ظمةػم وىرضمةق اهلل أن يةيضمريمؿ  مداظملِ:

قمةةغم مةةَ ومعلةة ؿ ًمكةةـ يمةةَن ًمةةف ضمَىةةُ ؾمةةلٌل  ومةةـ صمةةؿ ا خ ضمةةزاا اهلل ظمةةػم يعنةةل ومةةو  

ىمةةدأ مةةـ يمةة أ ظمةةرج مةةـ اإلظمةةقان يعنةةل مةةـ يعةةرأل قمةةـ اإلظمةةقان اسم ةةداءا  مةةـ ًمقةةَء 

أ  ىمَقمةةةةِ يكةةةةقن ذم أ  ومنةةةةد  ذم أ  سملةةةةد  واى هةةةةَءا  اعمرؿمةةةةد اًمعةةةةَأ ذم اًمعةةةةَب ذم 

سمةةةيهار اإلظمةةةقان  نةةةَ اًم ش ةةةولوِ  اًم ةةةل  ةةةل ذم جملةةةس اًم نمةةةيع سموةةةنهؿ مةةةـ أقمكةةةَء 

ظمر ظمؼم اعمكةرر عمةَ وم ةلقا مةَ قمقةد ذم نجملس اًمشقر   وشمكلمقا ذم اجلراةد  و

أظمةةص جمًَمًةةهؿ و ةةق جملةةس اًمشةةقر   ومةةذيمروا ا ؾمةة ء سمًَم ش ةةوؾ وذيمةةروا يمةةؾ 

ف ومَذا دار ذم اعمجلس  ذا ىنم ذم اعمكةرر قمةغم اعمةأل.. ذم اعمكةرر واطمد ومَ ًم

 ظمذ..نىنم.. اًمشَ د يَ ؿمو ل مـ اًمك أ أؾم بشر اهلل ال أريد أن أشمكلؿ وأن 

 اًمشوخ: شمشكؾ يَ أظمل ىً شود.. اجلموع يً شودون إن ؿمَء اهلل.

 نسمةةَر  اهلل ومةةوكؿ  ؿمةةو نَ مق ةةقد  مةةـ اًمكةة أ أن اإلظمةةقان يعنةةل اا مداظملةةِ:

قمند ؿ مَ شمشكل ؿ سمف جمَ  ا خ أن يعمؾ ذم صشقومهؿ  قمند ؿ مدرؾمِ ا صةقًموِ 

اًم ل شم م ؾ ذم سمعض اًمرمقز عمـ حيَرب اًمقزارات وهمػم َ  ويٌقك اعمنهٓ معمك 

َ   وذم وةةمـ مةةَ ذيمةةر ا خ مةةع شمقةةدير عمةةَ ذيمةةر وموةةف يعنةةل حتًةةُ  قملوةةف  وقمةة ءا  يملوةة

  اإلىًَن اًمذ  يعرأل سمكًـ زاةد.. وموف حتًُ زاةد مـ طموْ اعمكَذير واًمنمور

ـمقيةةةةِ وطمًةةةةـ هيةةةةرة ودمَصمةةةةِ ظملةةةةؼ وطمًةةةةـ معَملةةةةِ مةةةةع اًمنةةةةَس ال يًةةةة طوعقن أن 

يمًقا سمٌمءن  يشؿ يعلمقا أيشؿ اؾم عدوا اًمنةَس قملوةف مةـ طموةْ ال يشةعرون   ةؿ 

ضمةة  ع ا سمةةدان ًمةةوس اضمةة  ع ا ومهةةَأ  وسمًَم ةةَزم شمقضمةةد مدرؾمةةِ شمريةةد الهةةؿ ؿمةةو نَ 
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يمةّ اإلظمةقان دقمةقين اإلظمةقان ذم يم ةَةٌهؿ أن أدرس  كةذا شمشكةؾ وممة    أىةَ عمةَ شمر

اعم ةةةةطل   شمعةةةةَ  شمشكةةةةؾ درس اًم  ةةةةكو  واًم كةةةةعوػ  و ةةةةق أظمةةةةص مةةةةَ  ةةةةص 

اًمًلشولم  ومعند ؿ جمَ  ًمألخ أن يعمؾ ذم صشقومهؿ وينَد  سمًَم قطموةد  وال ؾمةو  

أن اًم قطمود اًمذ  يدرؾمقا  نَ ىمريُ مـ منهٓ اًمًلػ و ق يم َب اإلية ن مةـ همةػم 

يعنةةل ىريمةةز قملوهةةَ وىننمةة َ سمةةلم إظمقاىنةةَ  ومةةومكـ يعمةةؾ طم ةةك ًمةةق اًم ش ةةو ت اًم ةةل 

 أراد وأرص ىمد يقضمدوا ًمف ؾمٌوؾ معلم وظمط معلم وىمنَة معونِ.

 (   00:  52:  59/ 660) اهلدى والنور/
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 االٌتىاء لألحصاب

َ ﴿ اًمشةةةةةةةةةوخ: ةةةةةةةةة ضم  ف  خم  ر  ةةةةةةةةة ؾ  ًم  ةةةةةةةةة ع   اهلل      
ـ  ي   ةةةةةةةةةؼ  ةةةةةةةةة م  ْ  ال  *و  و ةةةةةةةةة ـ  طم 

ةةةةةةةةة ف  م  ةةةةةةةةة ىم  ز  ر  ي  و 

ُ  حي     
َ   ةذا اعمًةجد إن ؿمةَء اهلل طموةن   [3-2]الط: :﴾ً  ومقد ضمعؾ اهلل ًمكةـ خمرضمة

وَ  سمكؿ دار أظمة كؿ  وقمًةك أن يكةقن مةَ وراء ذًمةؽ أوؾمةع ًمكةؿ  ةَ ادظمةر ًمكةؿ 

ذم اًمبوةةةةُ  وًمكةةةةـ قملةةةةوكـ أن شم ةةةةؼمن ومًَمةةةةدقمقة إذا ب يقةةةةؽمن معهةةةةَ اًم ةةةةؼم شمعةةةةقد 

َ   ذا اعمًجد  اًمذ  وموف مَ ذيمةرت مةـ سمعةض اًمقهقر  ال ؾمم  اهلل   ذا أوال   وصمَىو

اًمنةةةةَس مةةةةةـ شملةةةةؽ اجل قمةةةةةِ أو ذا  الةةةةزب  ومةةةةةَ داأ أيشةةةةؿ ًموًةةةةةقا م ع ةةةةٌلم يمةةةةةؾ 

اًم ع ةةُ ومةةيرضمق أن شمكةةقن قمَىمٌةةِ اًمةةدقمقة زيةةَدة ذم االى شةةَر سمقاؾمةةطِ اًم ةةدريس ذم 

ذا  اعمًجد  وًمكـ أى   سمَؾمة ع   اًمًوَؾمةِ اًمنمةقموِ اعم كةمنِ ذم ىمقًمةف شمعةَمم 

َ  اعمعةةةروأل ًمةةةد  اعمًةةةلملم واعمًةةةل ِ  ﴿ ت  وعةةة ةةة م  ك 
ةةةؽ  سم َل   سم  ٌ وؾ  ر  ةةة ع  إ مم  ؾم  اد 

ـ   ةةة  ً ل  أ طم 
ةةة هل  ؿ  سم ةةةًَم   ل   

َد  ةةة ضم   و 
 ِ ن  ةةة  ً  ال  
 ِ ةةة قم    اعم  ق  وأن شمكةةةقن منطلةةةؼ  [125]النحالالالل:﴾و 

اًمٌكْ واًم ةدريس  ةق يمة  ىموةؾ: اًمعلةؿ إن ـملٌ ةف يم ةػم واًمعمةر قمةـ حت ةولف ىم ةػم  

أ ةةؿ  ء ذم اإلؾمةة أ  ةةق اًم قطموةةد  ومقةةدأ ا  ةةؿ منةةف ومةةَ  ؿ وال  شةةك قملةةوكـ أن

واًمعقودة اًم كوكِ  وًمذًمؽ ومونٌبةل اًمٌةدء رةذا ا صةؾ ا و  مةـ أصةق  اإلؾمة أ 

ف  إ ال  اهلل  ﴿ ةةة ةةةف  ال إ ًم  ى  ؿ  أ  ل  َقم  ةةة وًمةةةوكـ  ةةةذا اعمنطلةةةؼ مةةةـ رؾمةةةًَمِ اًمعقوةةةدة  [15]محمالالالد:﴾وم 

 اًمطكَويةةةِ    ضمعشةةةر اًمطكةةةَو  النشةةةل ومٌيشةةةَ وإن يمةةةَن مًًمشهةةةَ طمنشةةةل اعمةةةذ ُ

مَشمريةةد  اعمنمةةةب ومٌىةةةف ؾمةةلوؿ سمَعمَةةةةِ شمًةةةعِ وشمًةةةعلم  و نةةَ  مًةةةيًمِ واطمةةةدة ومقةةةط 

ظمةةًَمػ وموهةةَ منهجنةةَ اًمًةةلشل الةةدي ل و ةةق أىةةف يةةذ ُ إمم أن اإليةة ن ومقةةط قمقوةةدة 

َ    ةةةؾ الةةةديْ  وًمةةةذًمؽ وملةةةوكـ  وأىةةةف ال يةةةدظمؾ ذم مًةةة ا اًمعمةةةؾ اًم ةةةًَم  ظم ومةةة
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َ   و يشةةَ نمةةَ سمونةةّ  اعمنطلةةؼ ذم شمةةدريس اًمعقوةةدة مةةـ  ةةذا اًمرؾمةةًَمِ ًم ةةك هَ قمةةغم ىشةة

مقٌقًمةةِ طم ةةك قمنةةد اعم ةةًَمشلم ًملمةةنهٓ اًمًةةلشل   ةةذا ى ةةوك ل  ظم صةة هَ اًمةةدقمقة 

َ  مةةـ  ةةذا  سمةةًَم ل  ةةل أطمًةةـ.. سمَلكمةةِ واعمققم ةةِ الًةةنِ واًمٌةةدء سمًَمعقوةةدة اىط ىمةة

 اًمرؾمًَمِ اًمطوٌِ.. وإيَ  إن ؿمَء اهلل.

 : ...اًمًَةلِ

َ  ال.. أىمر ذًمؽ  ال ًموس يملوِ ًمكـ  اًمشوخ: ىٌدأ سم   ?ن سم ذا ىٌدأاًمٌكْ اامٌدةو

  أمةةةَ  ةةةذا اًمنقطةةةِ.. ىقطةةةِ اًم كةةةزب  ةةةذا ال سمةةةد مةةةـ شمطريقهةةةَ ¢سمةةةدأ سمةةةف رؾمةةةق  اهلل 

َ  ذم  ذا  وشمدريًهَ  وًمكـ ًموس أو  مَ ىٌَدئ اًمنَس مـ  ذا اًمنقطِ  وًم يت قمرو

َ  سمَلكمِ واعمققم ِ الًةنِ  يعنةل ال ناعمنَؾمٌَت وسمنشس اًمقَقمدة اًم ل ذيمرهتَ  ىش

َ  اىم ةةةداء  سمًَمرؾمةةةق  قملوةةةف  ىريةةةد أن ى ػم ةةةَ مذ ٌوةةةِ طمزسموةةةِ  وإىةةة  ىةةةدقمق اًمنةةةَس  وعةةة

َ   ومنكـ ىدقمق إمم مَ يمةَن إًموةف اًمرؾمةق  قملوةف  اًمً أ  طموْ أرؾمؾ إمم اًمنَس  وع

ين ن ًمقةد ضمةَءاًمً أ يدقمق و ذا  ةق اعمنطلةؼ  وأرضمةق ًمكةـ اًم قوموةؼ  وطمًةٌؽ اا

ؿمةةةَء اهلل ىعةةةؿ.. اصةةةؼم  سمعةةةض اًمكةةةوقأل  واًمًةةة أ قملةةةوكؿ. ىعةةةؿ.. وأىةةة ؿ سم ةةةػم إن 

 ىملو  .

 ?ىعؿ مداظملِ:

اصةةؼم  ىملةةو  . اًمكلةة ت واعمعةةَين ذم اًمةةدومَع.. ذم اًمةةدومَع قمةةـ اًمشةةوخ  اًمشةةوخ:

ا ًمٌَين  أىَ ال أذيمر أىف وصلنل  ء مـ  ذا وميريد أن أقمةرأل سمةي  ـمريقةِ أرؾمةلّ 

ـموةةُ.. ضمةةزا  اهلل ظمةةػما   وذم اعمةةرة  ? ةةذا اًمكلةة ت أو  ةةذا اًمرؾمةةًَمِ  سمقاؾمةةطِ مةةـ

َ  ؾمةةةيقمطوؽ اجلةةةقاب سمعةةةد مراضمع ةةةل  ا ظمةةةر  طموةةةن  ي ةةةَح ًمةةةؽ االشم ةةةَ     َشمشوةةة

 ًملشهرس اًمذ  قمند .

 ... مداظملِ:
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ال سميس ىكـ قمغم منهجنَ اًمًلشل ال ىر  االى  ء لةزب وال اًمةدظمق   اًمشوخ:

ذم اًمؼمعمَىةةَت اًمقَةمةةِ قمةةغم خمًَمشةةِ اًمنمةةيعِ جمةةرد ى ةةَأ االى  َسمةةَت ى ةةَأ ومَؾمةةد 

َ ن  ىؽ يم  شم علملم يرؿم  وموةف ىشًةف اًم ةًَم  واًمطةًَم   واعمةًمـ واًمكةَومر  إؾم مو

ورسمةة  ذم سمعةةض اًمةةٌ د  واًمةةذيمر وا ى ةةك  ويمةة  يققًمةةقن ذم سمةة د ؾمةةقريَ: ومَعمًةةيًمِ 

َ  خمًَمشةةِ  ظملةةوط ملةةوط  ومَعمق ةةقد ال ىًيةةد أسمةةدا  م ةةؾ  ةةذا االى  َسمةةَت  يشةةَ ضمةةذري

 ًمن َأ اإلؾم أ   ذا ضمقاب..

 ... مداظملِ:

ؾمة مولم ًمةق يمةَىقا إؾمة مولم سممعنةك اًمكلمةِ اًم ةكوكِ مةَ ال  قز.. اإل اًمشوخ:

َ   نةةَ  دظملةةقا م ةةؾ  ةةذا اًمؼمعمَىةةَت وىمةةد سملقىةةَ اًمك ةةػم مةةنهؿ ىمةةدي   ذم ؾمةةقريَ  وطمةةدي 

ذم ا ردن دظملقا صمؿ ظمرضمقا وًمو هؿ ظمرضمقا مة ل  دظملةقا  يعنةل ظمرضمةقا ظمةَهيـ 

ؿمةة  ىشًةةف إذا   ةةذا يمةة أ صةةكو   ًمكةةـ أىةةَ أومةةر  سمةةلم مةةـ يريةةد أن ير ?ومهمةةّ قمةةكم

اهلل يٌةةةَر  وموةةةؽ ال  ?ًمون  ةةةُ ومك مةةةل اًمًةةةَسمؼ قمةةةغم  ةةةذا ين ةةةُ  واوةةة  إمم  نةةةَ

سمقةةل ًملكةة أ شم مةةِ.. سمقةةل  ?شمًةة عجكم قمةةكم  أىةةَ ىملةةّ ًمكةةل واوةة  اًمكةة أ إمم  نةةَ

ًملك أ شم مةِ  ال ىشةجع أسمةدا  اإلؾمة مولم أن يرؿمةكقا أىشًةهؿ  ةذا ضمَىةُ  اجلَىةُ 

نةةةةَ يةةةةرد اًمكةةةة أ اًمةةةةذ  ؾمةةةةمع وف اًم ةةةةَين أىةةةةف إن رؿمةةةة  سمعةةةةض اإلؾمةةةة مولم أىشًةةةةهؿ  

َ   أ  طمونةذا  مةةـ سمةَب دومةع اًمنمةة ا يمةؼم سمًَمنمةة ا صةبر ىن  ةةُ نوؾمةّمع ونل إيةَا  ىشةة

ىكةةـ  ةةًالء اإلؾمةة مولم  ومهةةؿ مهةة  يمةةَن ؿمةةييشؿ  ةةؿ ظمةةػم مةةـ اًمشةةوققمولم واًمٌع وةةلم 

 ?واعملكديـ ًمعلؽ فمهر ًمؽ اًمشر  سملم ا مريـ

ةع مـ يمَىقا ىمٌلنَ  ذم ا مةس أًمشّ اًمن ر أن مـ اجطي االؾم دال  سمنما اًمشوخ:

اًمقريةةةةةُ يمنةةةةةَ ىةةةةة كلؿ طمةةةةةق  االى  َسمةةةةةَت  وأيشةةةةةَ ًموًةةةةةّ رشقموةةةةةِ  وشمةةةةةقرط سمعةةةةةض 

اجل قمَت اإلؾم موِ ذم اًمدظمق  ذم اًمؼمعمَىَت اًمقَةمِ قمغم الكؿ سمبػم مَ أىز  
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اهلل  وميطمد اجلًَمًلم ـمرح إؿمكَ  يشٌف إؿمكًَمؽ  وموقق   ةذا يقؾمةػ قملوةف اًمًة أ 

ن ةةل ﴿ىمةةَ :  ل  ع  َ   اضم  ةة ل ةةوؿٌ ىم  وٌظ قم 
ةة ش  ض  إ ين  طم  ـ  ا  ر 

اة  ز  ةة غم  ظم  ةة   ومةةٌذا   ةةق [55]يوسالالف:﴾قم 

يم   حتةةةةّ ؾمةةةةلطِ طمةةةةَيمؿ وصمنةةةةل  ةةةةق اًمعزيةةةةز  وملةةةة ذا ال  ةةةةقز أن يةةةةدظمؾ َيمةةةةَن طمةةةة

 اعمًلمقن اًمؼمعمَىَت  ذا؟

 أىَ يمَن ضمقا  مـ ىَطمو لم أو أيم ر:

أ اًمنَطموةةةِ ا ومم: أن يقؾمةةةػ قملوةةةف اًمًةةة أ ب يةةةدظمؾ وب ي ةةةؾ إمم ذا  اعمقةةةَ

اًمًَمل سمطريقِ اى  َسمَت همةػم منمةوقمِ  وإىة  اهلل قمةز وضمةؾ سمككم ةف اًمًٌَمبةِ اسمة  ا 

سمَمرأة اًمعزيز ووىمع سمونهَ وسمونف وال أىمق  سمونف وسمونهَ مَ وىمع  ويمةَن مةـ نصمةَر ذًمةؽ أن 

أًمقةةل ذم اًمًةةجـ  ويمةةَن مةةـ شمشَصةةوؾ مك ةةف ذم اًمًةةجـ ىم ةة ف مةةع اًمةةرضمللم  أظمةةػما  

َ  ًمل   ويمةة  شمعلمةةقن رأ  اعملةةؽ شملةةؽ اًمرًيةةَملةةؽ  أطمةةدلَ ىم ةةؾ وااظمةةر صةةَر ؾمةةَىمو

ٌ  ت  ﴿ ن  ةة ٌ ع  ؾم  ةة ؾم  َأٌل و  ةة ج 
ٌ ٌع قم  ةة ـ  ؾم  ه  ل  ي يم  ةة  ي 

ن    
ةة ات  ؾم  ر  ةة ق  ٌ ع  سم  ةة ؽ  إ ين  أ ر   ؾم 

َ   اعم  ل ةة ةة ىم  و 

ةةَ اعم  ةةأل    َ أ هي   ةة  ي 
َت  ةة  ً َسم  ر  ي  ةة أ ظم  ةة و  ي   َ    ظم  ةة ي   ً  ر 

ون   أ وم   ةةقين  ذم  ؼم   ةة ع  َ شم  ةة ي   ً لر 
نةة  ؿ  ًم  *  إ ن  يم 

لم  
َعم   يةؾ  ا  طم ة أ  سم ع ة ـ  سم   ي و  َ ى ك ة م ة َث  أ طم  أ  و  ب  قا أ و  ًَم  ن ه    * ىم 

َ م ة   ى ج ة
ذ  َ   اًم ة ىم ة و 

ل قن   ؾم ة ي ر   وم 
يل ةف  ؿ  سم   ي و  ٌ ة  ك  ى  َ أ  ى ة  أ 

 ِ
د  أ م ة ع ة ر  سم  يم  اد  ٌ ع  * و   ؾم ة

يؼ  أ وم   ن ةَ ذم  د  ػ  أ هي  ةَ اًم  ة ي قؾم ة

ن     
ات  ؾم  ر  ق  َ   ﴿ش ق   ةذا إمم اعملةؽ أقمجٌةف وىمةَ : اًم  ىقؾ [46-43]يوسف:﴾سم  ىم ة و 

ةةةة  ف  ًم ن ش يس  ةةةة   
ل   أ ؾم     
ض  إ ين  *  اعم  ل ةةةةؽ  اة   ةةةةقين  سم ةةةةف  ـ  ا  ر 

اة  ز  ةةةة غم  ظم  ةةةة ل قم 
ن ةةةة ل  ع  َ   اضم  ةةةة ىم 

ل ةةةوؿٌ  وٌظ قم 
ةةة ش  َ  ًمو ةةةؾ إمم [55-54]يوسالالالف:﴾طم    وموقؾمةةةػ قملوةةةف اًمًةةة أ مةةةَ ؾمةةةلؽ ـمريقةةة

 ظمطةةر ذم سمًَمةةف  ةةذا اًمٌمةةء  وإىةة  رسمنةةَ قمةةز وضمةةؾ ىمةةدر  ةةدأل وإمم مكةةَن روموةةع  وال

قملوةف  ةذا الةقادث اعم عةددة ا ؿمةكَ  طم ةك اؾمة طَع اعملةؽ سمنشًةف وضمعلةف وزيةةرا  

قمغم دوًم ف وميظمذ حيكؿ سمنميع ف سمقطمل رسمف وًموس سمنميعِ اًمكَومر   ذا مـ ضمَىُ. 

َ  وصمنوِ يمشريِ  طمَؿمَ ًموقؾمػ قمل َ  رشيموِ  أسمقاسم وف اًمًة أ أمَ ىكـ اًموقأ ومنطر  أسمقاسم
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َ   االى  َسمةَت يمة  شمعلمةقن  أن  طر ذم سمًَمف أن يطرىمهَ ومك   قمـ أن يطرىمهةَ قمملوة

شم نَؾمُ مع اًمن ؿ اًمكَومرة اًم ل ًموس وموهَ مًمـ ويمَومر  اًمنَس يملهؿ ؾمقاء قمند ؿ  

وًموس وموهؿ رضمؾ وامرأة  ومللمةرأة مةـ الةؼ م ةؾ مةَ ًملرضمةؾ إمم نظمةرا  وقمةغم  ةذا 

َ يةةةةدظمؾ ويرؿمةةةة  ىشًةةةةف وموهةةةةَ اعمةةةةًمـ واًمكةةةةَومر  ومَالى  َسمةةةةَت طموةةةةن  شمشةةةة   أسمقارةةةة

واًمرضمؾ واعمرأة  واًم ةًَم  واًمطةًَم   وسمًَمن وجةِ مةَ ين  ةُ إال رشار اجلةؼ قمةَدة  

ىكةةةـ  ةةةذا ينَؾمةةةٌنَ أن ىًةةةلؽ  ةةةذا اًمطريةةةؼ اًمكةةةَومر  وىكةةة ٓ قمةةةغم ذًمةةةؽ سمم ةةةؾ ىم ةةةِ 

ؿ يقؾمػ قملوف اًمً أ وؿم َن مَ سمونهَ وسملم واىمع طموَشمنَ االى  َسموِ اًموقأ   ذا ىمل ةف صمة

ويمةةَن اًمنٌةةل »يقةةق :  ¢أوةةشّ إمم ذًمةةؽ أظمةةػما    ةةذا رشيعةةِ مةةـ ىمٌلنةةَ  واًمرؾمةةق  

 .«يٌعْ إمم ىمقمف ظمَصِ  وسمع ّ إمم اًمنَس يمَومِ

ومٌذا : ًموس مةـ اًمعلةؿ ذم  ء أن ينةزع ـمًَمةُ اًمعلةؿ مًة دال  سمآيةِ شم علةؼ سمنمةيعِ 

 مـ ىمٌلنَ.

 (  00:  00: 42/ 668) اهلدى والنور / 
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 اضٗٛ ِن إقاوٛ األحصاب الطٗ 

 ٖدخن يف الٕضائن املػسٔعٛ

 ةةةةةؾ شمةةةةةرون أن وؾمةةةةةَةؾ اًمةةةةةدقمقة شمقىموشوةةةةةِ يمًَم ةةةةة ة واًم ةةةةةقأ وؾمةةةةةَةر  مداظملةةةةةِ:

اًمعٌةةةةَدات  أأ أن اًمةةةةدقمقة قمٌةةةةَدة ذم أصةةةةلهَ اضم هَديةةةةِ شمقةةةةقأ قمةةةةغم ومقةةةةف اًمن ةةةةةقص 

واعم ةةةًَم  اًمنمةةةقموِ اعمع ةةةؼمة واعمرؾمةةةلِ ذم وؾمةةةَةلهَ م ةةةؾ اجلهةةةَد واًمعلةةةؿ وا مةةةر 

 سمَعمعروأل؟

قم قد أن اًمقؾمَةؾ   لػ مـ زمَن ومكَن  و ذا أمر ال ينكةرا ىعؿ أىَ أ اًمشوخ:

ومقوف وقمَب سمًَمك َب واًمًنِ  وًمكـ اًم قؾمع ذم اؾم ع    ةذا اًمقؾمةَةؾ حي ةَج إمم 

مةةةـ اهلةةةد  واًمًةةةنِ  ووةةةَسمط ذًمةةةؽ: أىةةةف ال  ¢قملةةةؿ أوال  سمةةة  يمةةةَن قملوةةةف رؾمةةةق  اهلل 

ِ: أن اًمزمَن  قز اإلقمراض قمـ اًمقؾمَةؾ اًم ل شمعَـمَ َ اًمرؾمق  قملوف اًمً أ سمكج

اظم لةةةػ  ومةةةٌذا يمَىةةةّ  نةةةَ  وؾمةةةولِ مةةةـ اًمقؾمةةةَةؾ شمًيةةةد مةةةَ يمةةةَن قملوةةةف اًمرؾمةةةق  قملوةةةف 

اًمًةةةة أ  م ةةةةؾ  ةةةةذا اًمقؾمةةةةَةؾ اًم ةةةةل ىكةةةةـ ىًةةةة عملهَ اان مةةةةـ اًم ًةةةةجوؾ واًمطٌَقمةةةةِ 

ووؾمَةؾ اًمننم اعمونة ًم قريُ اًمعلةؿ إمم ا مةَيمـ اًمٌعوةدة  ومهةذا مةَ أطمةد ينكر ةَ  

ين مةةقن إمم أيشةةؿ دقمةةَة إمم اإلؾمةة أ أيشةةؿ وًمكةةـ ىمةةد ي  ةةذ سمعةةض اًمنةةَس اًموةةقأ  ةةـ 

ي  ةةذون مةةـ اًمقؾمةةَةؾ مةةَ يعَروةةقن رةةَ اًمقؾمةةَةؾ اًم ةةل ىةةص اًمشةةَرع الكةةوؿ قمةةغم 

 اؾم ع هلَ  سمككؿ: أن اًمعلؿ ارشمقك واًمقؾمَةؾ اظم لشّ وشمبػمت.

ىكـ ىعلؿ سم جرسم نَ أن يم ػما  مـ اًمدقمَة إمم اإلؾم أ ي  ذون مـ اًمقؾمَةؾ مةَ ب 

شمكقن  َ ىمرر اًمنمع ظم ومهَن وذم فمنل أن اًمًٌُ ذم  ةذا ييت رَ اًمنمع  سمؾ ىمد 
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اال َذ عم ؾ  ذا اًمقؾمَةؾ  ق اجلهؾ سمَإلؾمة أ  وًمًةنَ سمكَضمةِ واًمقىمةّ ىمةد وةَ  

أن ى قؾمةةةع اان ًمنةةةذيمر سمك ةةةػم مةةةـ ا طمةةةزاب واجل قمةةةَت اإلؾمةةة موِ اًمقَةمةةةِ اًموةةةقأ 

َةملم و ةةةل ال يقضمةةةد وموهةةةَ قملةةة ء م مكنةةةقن ذم معرومةةةِ اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  وأيم ةةةر اًمقةةة

قمةةغم  ةةذا اجل قمةةَت  ةةؿ مةةـ اًمشةةٌَب اعمةة كمس أوال  ًممؾمةة أ  صمةةؿ مةةـ اًمةةذيـ ب 

َ  وؾمنِ وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم .  يشرهمقا أىشًهؿ ًمدراؾمِ اإلؾم أ يم َسم

واًمكةة أ ذم  ةةذا اعمجةةَ  ذم القوقةةِ يطةةق  ويطةةق   وًمنيةةب اان مةة    يمةةَن 

َ : واجة أل اًمةذ  ىشةُ ذم اجةروج مة ـ رمكةَن مةَ سمةلم دوًمةِ قمهدا سمنَ وسمكؿ ىمريٌة

َ  وسمةةة د  َ  وقمنمةةةيـ يقمةةة وأظمةةةر   طموةةةْ أن سمعةةةض اًمةةةدو  صةةةَمّ ذم رمكةةةَن شمًةةةع

َ   ومهنةةةَ  ذم سمعةةةض اًمةةةٌ د اًمبرسموةةةِ يميمريكةةةَ مةةة    سمعةةةض  أظمةةةر  أيممل ةةةف صم صمةةةلم يقمةةة

اًمةةةةةةدقمَة اإلؾمةةةةةة مولم يعلنةةةةةةقن االقمةةةةةة  د سمٌصمٌةةةةةةَت اهلةةةةةة   ذم اًمةةةةةةدظمق  ذم اًمشةةةةةةهر 

أيشةؿ  هلةقن أو أيشةؿ ي جةَ لقن  ويمة   واجروج منف قمغم قملةؿ اًمشلةؽ  و ةؿ إمةَ

ىكةةةـ أمةةةِ أموةةةِ ال ىك ةةةُ وال ىكًةةةُ  »: ¢يقةةةَ   نةةةَ: أطم لةةةَ مةةةرا  ىمةةةق  اًمنٌةةةل 

اًمشةةةهر  كةةةذا »وأؿمةةةَر قملوةةةف اًمًةةة أ صمةةة ث مةةةرات   «اًمشةةةهر  كةةةذا و كةةةذا و كةةةذا

أ : شمًةةع  «واًمشةةهر  كةةذا و كةةذا و كةةذا»أ : صم صمةةلم  صمةةؿ ىمةةَ :  «و كةةذا و كةةذا

ومةةٌن همةةؿ قملةةوكؿ ومةةيمتقا اًمشةةهر صم صمةةلم »يةةَت اًم ةةكوكِ: وقمنمةةون  ذم سمعةةض اًمروا

  َ  .«يقم

ومَان ذم يم ػم مـ اًمٌ د اًم ل ي ككؿ وموهَ سمعض اًمشلكولم ي ٌ قن  ة   رمكةَن 

سمَلًةةَسمَت اًمشلكوةةِ  واًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ ىمةةد أًمبةةك  ةةذا اًمقؾمةةولِ  وًمةةق أيشةةَ  ةةل 

ٌ د  سموةةةةن  وؾمةةةةولِ قملموةةةةِ ومةةةةٌن اًمعلةةةةؿ ىمةةةةد يطلةةةةع قملوةةةةف أومةةةةراد ىملولةةةةقن وذم سمعةةةةض اًمةةةة

اًمقؾمةولِ اًمنمةقموِ اًم ةل ضمعلهةَ اًمرؾمةق  قملوةةف اًمًة أ دًمةو   قمةغم دظمةق  ؿمةهر ضمديةةد 

أو اى هةةةَء  ةةةذا اًمشةةةهر  ةةةل وؾمةةةولِ ومطريةةةِ ـمٌوعوةةةِ مرةوةةةِ سمًَمرًيةةةَ اًمٌٍمةةةيِ  وًموًةةةّ 
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 يِ اًمعلموِ اًم ل ال يمكـ أن ى  قر اؿمؽما  يمؾ اًمنَس ذم اًمعلؿ رَ.ػماًمٌ 

لِ اًم ةل ضمةَء رةَ اإلؾمة أ سمةدقمق : أن اًمةزمـ وم   قز إذا  إًمبةَء م ةؾ  ةذا اًمقؾمةو

 ارشمقك أو شمبػم.

َ  ومةةو   َ  سمةة  حتةةدصمّ نىشةة واًمٌكةةْ يمةة  ىملةةّ اى هةةك اان اًمقىمةةّ  ًمكةةـ أذيمةةر أيكةة

َ   ومقةد قملمةّ مةـ سموةَين اًمًةَسمؼ أىةف ال ينٌبةل  ي علؼ سمم غم اًمنًَء  ذا وؾمولِ أيكة

واًمٌكةْ ذم  ةذا اان ا َذ وؾمولِ يمَن سمٌمكَن اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ أن ي  ةذ َ  

 يطق  ويطق  ضمدا .

والسمـ شموموِ سمكْ راةع ضمدا  ًمعلكؿ شمرضمعقن إًموف وموف ذم يم َسمف: اىم كَء اًمٍماط 

 اعمً قوؿ ذم خمًَمشِ أصكَب اجلكوؿ.

وأىةةةةَ قمةةةةغم اًمةةةةرهمؿ مةةةةـ وةةةةوؼ اًمقىمةةةةّ ؾمةةةةيجص مةةةةَ اؾمةةةة طعّ يمةةةة أ اسمةةةةـ شموموةةةةِ: 

 اًمقؾمَةؾ اًم ل حتدث ذم يمؾ زمَن ومكَن شمنقًؿ إمم ىمًملم:

د اعمق يض ًمألظمذ رَ ذم قمهدا قملوف اًمً أ وب يًظمذ رَ ومٌطمداصمهَ وؾمولِ وضم

 سمدقمِ.

ووؾمولِ ب يكـ اعمق يض ًمألظمذ رَ ىمَة   ذم قمهد اًمرؾمق  قملوف اًمًة أ. ىمةَ : 

ومون ر إن يمَىّ  ذا اًمقؾمولِ اعمق يض إلطمداصمهَ وا ظمذ رةَ  ةق شمق ةػم اعمًةلملم 

يمةةةةَن ذًمةةةةؽ ب ينشةةةةي سمًةةةةٌُ ذم شمطٌوةةةةؼ أطمكةةةةَأ اًمةةةةديـ ومةةةة   ةةةةقز ا ظمةةةةذ رةةةةَ  وإن 

شمق ػم ؿ وإى  سمًٌُ اظم  أل اًمزمَن واعمكَن وىكق ذًمةؽ  ومهنةَ ين ةر أ  وؾمةولِ 

 طمققّ همَيِ منموقمِ ضمَز ا ظمذ رَ.

و ةةةذا حي ةةةَج إمم حمةةةًَات   ةةةذا اًمكةةة أ اعمك ةةةػ حي ةةةَج إمم حمةةةًَات  

 وطمًٌؽ اان اعم ًَملم:
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 قمهد اًمرؾمق  ب ييظمذ اعم َ  اعم علؼ سمَعم غم   ذا اعمق يض سمف يمَن ىمَة   ذم

 سمف  وم   قز ًمنَ ا ظمذ سمف.

َ  ىمةةةةَة   ذم قمهةةةةد اًمرؾمةةةةق   سمةةةةؾ رصح سمعةةةةدأ  ا ظمةةةةذ مةةةةـ قملةةةةؿ اًمشلةةةةؽ يمةةةةَن أيكةةةة

 .«ىكـ أمِ أموِ ال ىك ُ وال ىكًُ»االقم داد سمفن ًمققًمف: 

 ورذا اًمقدر يمشَيِ.

 (00: 26: 41/   698) اهلدى والنور / 
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 ال فائدٚ وَ التهتالت ٔاحلصبٗات  

 ال بالسجٕع لمهتاب ٔالطٍٛإ

ًمقد ين اهلل زم اجةروج ًملةدقمقة إمم اًم قطموةد واًمًةنِ إمم يم ةػم مةـ   ىمَ  اإلمَأ:

اًمةةٌ د اًمًةةقريِ واًمعرسموةةِ  صمةةؿ إمم سمعةةض اًمةةٌ د ا وروسموةةِ  مةةع اًمؽميموةةز قمةةغم أىةةف ال 

ىجَة ًملمًلملم  ةَ أصةَرؿ مةـ االؾمة ع ر واًمةذ  واهلةقان  وال ومَةةدة ًمل كة  ت 

  وا طمةةزاب اًمًوَؾمةةوِ إال سمةةًَم زاأ اًمًةنِ اًم ةةكوكِ وقمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ اإلؾمة موِ

َ   -ن وًمةةةوس قمةةةغم مةةةَ قملوةةةف اجلةةةػ اًموةةةقأ -ر  اهلل قمةةةنهؿ -اًم ةةةًَم  قمقوةةةدة وومقهةةة

  َ َ  ذم -وؾمةةلقيم ن ومنشةةع اهلل مةةَ ؿمةةَء ومةةـ ؿمةةَء مةةـ قمٌةةَدا اًم ةةَللم  وفمهةةر ذًمةةؽ ضملوّةة

ًمًٌةة هؿ   ةَ يشةةهد قمقوةدهتؿ وقمٌةةَدهتؿ  وذم سمنةَةهؿ عمًةةَضمد ؿ  وذم  و ةَهتؿ وأ

سمةةف يمةةؾ قمةةَب من ةةػ  وال  كةةدا إال يمةةؾ طمَىمةةد أو خمةةرأل   ةةَ أرضمةةق أن يبشةةر اهلل 

زم سمةةذًمؽ ذىةةق   وأن يك ةةُ أضمةةر ذًمةةؽ    وأمةةل  والمةةد هلل اًمةةذ  سمنعم ةةف شمةة ؿ 

اًم ةةَلَت:)رب  أوزقمنةةل أن أؿمةةكر ىعم ةةؽ اًم ةةل أىعمةةّ قمةةكم وقمةةغم واًمةةد  وأن 

َ  شمروَا وأدظملنل سمرمح ةؽ  ذم قمٌةَد  اًم ةَللم (  رب  ).. وأصةل  أقممؾ صَل

 زم ذم ذري ل إين شمٌّ إًموؽ وإين مـ اعمًلملم (.

 .(7/1/616الصحيحة )
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 حهي تأضٗظ األحصاب ٔاجلبّات اإلضالوٗٛ

: سمًةةةؿ اهلل اًمةةةرمحـ اًمةةةرطموؿ المةةةد هلل رب اًمعةةةَعملم واًم ةةة ة واًمًةةة أ اعمقةةةدأ

   ةةةق طمكةةةؿ اًمنمةةةع قمةةةغم ؾمةةةود اعمرؾمةةةللم وقمةةةغم نًمةةةف وصةةةكٌف أ عةةةلم أمةةةَ سمعةةةد  ومةةة

النوػ سم  ىراا مـ سمعض إظمقاىنَ اعمن ًٌلم إمم اًمًنِ ذم سمعةض اًمةٌ د إذا أؾمًةقا 

يمةةة  -وضمٌهةةةَت وشمن ةةةو ت إؾمةةة موِ عمقاضمهةةةِ اًمقةةةق  اعمعَديةةةِ ًممؾمةةة أ  َ  أطمزاسمةةة

َ  سمقَقمةدة ومقهوةِ شمقةق : [مةَ ب ية ؿ اًمقاضمةُ  -يققًمقن وسم َصةِ أيشةؿ يًة دًمقن أطموَىة

دموز    أدًمِ رشقموِ مـ يم َب رسمنَ ؾمٌكَىف وؾمنِ ىٌونَ إال سمف ومهق واضمُي ومهؾ  نَ

 هلؿ م ؾ  ذا اًم كزب ؟   أومودوىَ ىشع اهلل سمكؿ وسمَر  وموكؿ وضمزايمؿ ظمػما .

: المةةةةةد هلل واًم ةةةةة ة واًمًةةةةة أ قمةةةةةغم رؾمةةةةةق  اهلل وقمةةةةةغم نًمةةةةةف وصةةةةةكٌف اًمشةةةةةوخ

أ  دًموةؾ ذم يم ةَب اهلل أو ذم  -يم   ةق معلةقأ قمنةد أ ةؾ اًمعلةؿ-أ علم  ال يقضمد 

َ   وإىةة  يقضمةةد ذم  ِ رؾمةةق  اهلل ؾمةةن َ  وأطمزاسمةة مةةَ  وةةز ًملمًةةلملم أن ي شرىمةةقا ؿمةةوع

َ   طموْ ىمَ  شمعَمم  لم  ﴿اًمك َب واًمًنِ ظم أل ذًمؽ متَم
يم  ـ  اعم  نم  

قى قا م  ال  شم ك    و 

قن   طم ة ر  هي  ؿ  وم  د  ب  سم ة   ًم ة ز 
ؾ  طم ة َ يم  و ع 

َى قا ؿم  يم  ؿ  و  ين ه 
قا د  ىم  ر  ـ  وم  ي

ذ  ـ  اًم 
 :الالروم[32-31] ﴾م 

اومؽمىمةةةّ اًموهةةةقد قمةةةغم إطمةةةد  وؾمةةةٌعلم ومرىمةةةِ  واومؽمىمةةةّ اًمن ةةةَر  قمةةةغم »:  وىمةةةَ  

اصمن ةةلم وؾمةةٌعلم ومرىمةةِ  وؾمةة شؽم  أم ةةل قمةةغم صمةة ث وؾمةةٌعلم ومرىمةةِ  يملهةةَ ذم اًمنةةَر إال 

 ةةةل اًم ةةةل شمكةةةقن قمةةةغم مةةةَ أىةةةَ قملوةةةف »ىمةةةًَمقا: مةةةـ  ةةةل يةةةَ رؾمةةةق  اهلل؟ ىمةةةَ :   «واطمةةةدة

وإىةةة  شمكةةقن اجل قمةةِ  َقمةةةِ   «ِ ةةل اجل قمةة»وذم اًمروايةةِ ا ؿمةةةهر:  «وأصةةكَ 

   َ َ  ىمقًموةةة َ  وًمةةةوس متًةةةك َ  ومعلوةةة طمقوقوةةةِ إذا يمَىةةةّ شم مًةةةؽ سمًَمك ةةةَب واًمًةةةنِ متًةةةك
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وًمةةذًمؽ  نةةَ السمةةد مةةـ ًمشةةّ اًمن ةةر إمم طمقوقةةِ ـمَعمةةَ أصةةٌكّ اًموةةقأ شم كةةرر أًمشَفمهةةَ 

و شةةك طمقَةقهةةةَ  و ةةةل أن مةةـ مقوةةةِ اًمعٍمةةة الةةةًَ اًموةةقأ أن يمةةةؾ طمةةةزب صةةةَر 

  سمعد أن ب يكـ ًملك َب واًمًنِ ذيمر قمةغم أًمًةن هؿ ىمٌةؾ ين مل إمم اًمك َب واًمًنِ

ىكةةةق رسمةةةع ىمةةةرن مةةةـ اًمزمةةةَن  وًمكةةةـ سمشكةةةؾ اهلل ورمح ةةةف  عمةةةَ سمةةةدأت دقمةةةقة اًمك ةةةَب 

واًمًةةةةنِ شمعلةةةةق قمةةةةغم يمةةةةؾ اًمةةةةدقمقات وأصةةةةةٌكّ هلةةةةَ اهلومنةةةةِ واًمًةةةةوطرة قمةةةةغم يمةةةةةؾ 

اًمةةةدقمقات صةةةَر مةةةـ م ةةةلكِ اًمةةةدقمقات ا ظمةةةر  أن ي ٌنةةةقا االى ًةةةَسمِ إمم اًمك ةةةَب 

كةةـ ؿمةة َن سمةةلم مةةـ ين ًةةُ إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ إؾمةة    وسمةةلم مةةـ ين ًةةُ واًمًةةنِ  وًم

إًموهَ إؾم   وومع    وًمذًمؽ وم  ينٌبل ًمنَ أن ى ـ أن يمؾ مـ يمَن يدقمق أو يقق  ىكـ 

قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ إيشةةؿ يمةةذًمؽ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ  وإىةة  قملونةةَ أن ىقةةَرن سمةةلم 

َ   وإىة  اًمقق  وسملم اًمشعؾ  وممـ يمَن ومعلف ي د  ىمقًمف ومنكـ ى كةقن معةف ًمةوس طمزسمة

َ  ًملكةةةةديْ اًمًةةةةَسمؼ: ىمةةةةًَمقا مةةةةـ  ةةةةل؟  ِ  واشمٌَقمةةةة ىمةةةةَ :  -أ  اًمشرىمةةةةِ اًمنَضموةةةةِ- َقمةةةة

 ةةةةةةةل اًم ةةةةةةةل قمةةةةةةةغم مةةةةةةةَ أىةةةةةةةَ قملوةةةةةةةف »وذم اًمروايةةةةةةةِ ا ومم أو ا ظمةةةةةةةر :   «اجل قمةةةةةةةِ»

َ  «وأصكَ    وممةـ يمةَن ومعلةف يطةَسمؼ ىمقًمةف يمنّةَ معةف ويمنةَ  َقمةِ واطمةدة  وًمةوس ومرىمة

َ   يمؾ طمزب  سم  ًمد  هيؿ ومرطمقن.وأطمزاسم

 ذا اعم طم ِ  ُ أن ى طم هَ  ىنَ ىًمع اًموقأ دقمقات يم ػمة سمونهَ إظم  أل 

:  يمٌػم ضمدا  ومع ذًمؽ ومكؾ منهؿ يدقمل أىف قمغم اًمك َب واًمًنِ  ويم  ىموؾ ىمدي  

 وكبببٌ  اببباعا وصببب ً كؾبببقى

 

 

 ولبببقى ٓ نؼبببة كببب  كببببنك 

َ ﴿ورسمنَ قمز وضمؾ يقق  ذم اًمك ةَب اًمكةريؿ يمة   ةق معلةقأ:   ن ةقا ي ة ـ  ن م  ي
ذ  أ هي  ةَ اًم ة

ل قن   ع  ش  َ ال  شم  قن  م  قًم  ق    شم 
ل ةقن    ب  ع  ش  َ ال  شم  قا م ة قًم  ق  ند  اهلل   أ ن شم 

ق   َ قم  ؼم   م    :الصالف[3-2] ﴾يم 

دمةةد مةة    قمةةغم ؾمةةٌوؾ اعم ةةَ   دمةةد يم ةةػما مةةـ اًمنةةَس يققًمةةقن: ىكةةـ قمةةغم اًمك ةةَب 

ى ةرت إمم م هةر ؿ رأيةّ واًمًنِ  وىكـ قمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم    ًمكنةؽ إذا 
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 مةةةـ ذًمةةةؽ االشمٌةةةَع ًملمةةةنهٓ   مةةةنهٓ اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   
 
م هةةةر ؿ ال ينٌةةةل قمةةةـ  ء

اًمذ  مة    يمةَن  ومك ػم  منهؿ ي زيقن سمز  ا ضمَىُ  يم ػم  منهؿ ال ي شٌهقن سمنٌوهؿ 

وم جةةد اًمك ةةػم   «طمشةةقا اًمشةةَرب وأقمشةةقا اًملكةةك وظمةةًَمشقا اًموهةةقد واًمن ةةَر »يقةةق : 

 ًةةةةةَب إمم اًمك ةةةةةَب واًمًةةةةةنِ أو االى ًةةةةةَب إمم اًمًةةةةةلشوِ مةةةةةـ  ةةةةةًالء اعمةةةةةدقملم االى

ؼم ؿ  وملةذًمؽ  ةًالء ينٌبةل ىكةـ أن ال   ًَمػ ومعلهؿ ىمقهلؿ   ةًَمػ خمةؼم ؿ ظم ة

ىكنمةة ؿ ذم زمةةرة اجل قمةةِ اًم ةةل ال شمشةةر  وموهةةَ  وال أطمةةزاب وموهةةَ  وإذا قمرومنةةَ  ةةذا 

َ  أن ىشهؿ أن مـ يمَن يدقمل اإلى ًَب إمم اًمك َ ؾ قملونَ متَم ه  ب واًمًنِ القوقِ ؾم 

ومةةةع ذًمةةةؽ ومهةةةؿ ومةةةر  وؿمةةةوع وأطمةةةزاب  وملوًةةةقا قمةةةغم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ ن  ىةةةف  ةةةذا 

 اًم شر  و ذا اًم كزب  ظم أل اًمك َب واًمًنِ.

 مَ أدر  أىف إذا يمَن يميىف ذم سمقوِ ًملًًا  ًمق ذيمرشمنل طم ك ىدىدن طمقًمف.

إذا أؾمًةةقا أطمةةزاب وضمٌهةةَت وشمن ةةو ت إؾمةة موِ عمقاضمهةةِ اًمقةةق  : إذا اعمقةةدأ

َ  سمقَقمدة شمقق : [مَ  -يم  يققًمقن-مؾم أ اعمعَديِ ًم وسم َصِ أيشؿ يً دًمقن أطموَى

 ب ي ؿ اًمقاضمُ إال سمف ومهق واضمُي

: ـموُ  حمَرسمِ اًمقق  اعمكَرسمِ ًممؾم أ ال شمكقن سمًَم شر   وإى  شمكقن اًمشوخ

َ  أن يكقىةقا  َقمةِ واطمةدة ويةرسمطهؿ مةنهٓ واطمةد   سمًَم جمع  و ق مَ أرشىَ إًموف نىشة

ؾمةةلشنَ اًم ةةًَم   يمةةة  قملوةةةف ال مةةنهٓ اًمك ةةَب واًمًةةةنِ ومةةَ يمةةَن وًمةةوس  نةةَ  مةةةنهٓ إ

 : -وىعؿ مَ يمَن يقق -اؿم هر قمـ اإلمَأ اسمـ ىموؿ اجلقزّيِ رمحف اهلل أىف يمَن يقق  

 اًمعلةةةةةةةةةةؿ ىمةةةةةةةةةَة  اهلل ىمةةةةةةةةةَة  رؾمةةةةةةةةةةقًمف

 

 

 ىمةةةةةَة  اًم ةةةةةةكَسمِ ًمةةةةةةوس سمًَم مقيةةةةةةف 

ؽ ًمل ة أل ؾمةشَ ِ   مَ اًمعلؿ ى ٌة

 

 سمةةةةةةلم اًمرؾمةةةةةةق  وسمةةةةةةلم رأ  ومقوةةةةةةف 

 شَت وىشوهةةَةيمةةة  وال ضمكةةةد اًم ةةة 

 

وفطمةةةةةةةذرا مةةةةةةـة    اًم م وةةةةةةةؾ واًم شةةةةةةٌة

ىكـ ىجةد  ةًالء ا طمةزاب أيم ةر ؿ ال هي مةقن سم  ةكو  قمقَةةد ؿ وأومكةَر ؿ   
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ال هي مةةةةقن سم  ةةةةلو  قمٌةةةةَداهتؿ و صةةةةوَمهؿ ومنَؾمةةةةؽ طمجهةةةةؿ  وإىةةةة  القوقةةةةِ يمةةةةؾ  

طمةةزب  مةةنهؿ ي كةةزب ًملمةةذ ُ اًمةةذ  قمةةَش قملوةةف  ومعنةةديمؿ مةة     يبلةةُ اًم كةةزب 

  ذم سمةةة د أظمةةةر  يمؽميموةةةَ مةةة    ال يعرومةةةقن اإلؾمةةة أ إال مةةةـ ًمممةةةَأ مًَمةةةؽ رمحةةةف اهلل

زاويِ مذ ُ أ  طمنوشِ ومقط  وذم سم د أظمر  يمًقريَ م    ومٍم  م    و ذا سم د 

يعرومةةقن مةةذ ٌلم اصمنةةلم و ةةق اًمشةةَومعل والنشةةل  وقمةةغم اًمعكةةس مةةـ ذًمةةؽ م ةةؾ ذم 

َ  إال اعمةذ ُ النةٌكم  ذم الجةَز يعر ومةقن اعمةذ ُ اًمنجد م    مةَ يعرومةقن مةذ ٌ

اًمشَومعل و كةذا   ذا ًموس  ق منهٓ اًمًلػ اًم ًَم   مةنهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم  يمة  

َ  مةةةـ ىمةةةق  اسمةةـ اًمقةةةوؿ رمحةةةف اهلل: اًمعلةةةؿ ىمةةَ  اهلل ىمةةةَ  رؾمةةةقًمف   ةةةًالء  أؾمةةمعنَيمؿ نىشةةة

ا طمةةزاب مةةـ يمةةَن يقةةق  ىكةةـ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ وي ةةد  ومعلةةف ىمقًمةةف يمةة  ىملنةةَ 

َ  ومهةةةق مةةةـ اجل قمةةةِ وىكةةةـ معهةةةؿ أيةةةـ  مةةةَ يمةةةَىقا ومةةةـ يمةةةَىقا  أمةةةَ اؾمةةة ب    ةةةذا نىشةةة

اًمدقمقة ذم ؾمٌوؾ دمموع اًمنَس وشمك ولهؿ وحتزيٌهؿ  وًمق ذم زقمةؿ حمَرسمةِ اًمقةق  

َ   وإمةةةَ أن شمكةةةقن  اعمكَرسمةةةِ ًممؾمةةة أ  و ةةةل ىمةةةق  إمةةةَ أن شمكةةةقن يمةةةَومرة يمشةةةرا  حمكةةة

منكرومةةِ قمةةـ اإلؾمةة أ يم ةةػما  أو ىملةةو    ومةة  يكةةقن أسمةةدا  حمَرسمةةِ اًمقةةق  اًم ةةل شمعةةَد  

 أ إال سمًَمرضمقع إمم اًمك َب واًمًنِ ذم يمؾ ؿمًون الوَة.اإلؾم 

وىكـ ىعلؿ مـ واىمع اجل قمَت وا طمزاب اعمعروومِ اًموةقأ قمةغم وضمةف ا رض 

َ  أوال   صمةةؿ  أيشةةَ ومقةةط هتةة ؿ سمةةًَمك أ  وال هتةة ؿ سممعرومةةِ اإلؾمةة أ وومهمةةف ومهةة   صةةكوك

َ    ةةذا ىةة َدر ضمةةدا  و سم طٌوةةؼ  ةةذا اإلؾمةة أ قمةةغم أىشًةةهؿ وقمةةغم ذوهيةةؿ و أ لةةوهؿ صمَىوةة

َ   قمغم منهٓ ىمَ    ذا اًمذ  ىكـ يش ؿ سمف مـ أن يكقن ومهمنَ ًممؾم أ ومه   صكوك

اهلل ىمةةَ  رؾمةةق  اهلل ىمةةَ  ؾمةةلشنَ اًم ةةًَم   صمةةؿ شمطٌوةةؼ ذًمةةؽ ذم يمةةؾ ؿمةةًون طموَشمنةةَ ومةةو  

 اؾم طعنَ إًموف ؾمٌو  .  ذا  ق ضمقاب  ذا اًمًًا   أمَ اًمًًا  اًم َين مَ  ق ؟

 ىعؿ! اًمشوخ:



 أي العالمة األلباني يف احلزبيةر ----------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

737 

 ؿمَرة قملوهَ سمشكؾ ...: ًمق شمؿ اإلاعمقدأ

َ ي :  وةةةةف  صةةةكو  مةةةَ ب يةةة ؿ اًمقاضمةةةُ إال سمةةةف ومهةةةق واضمةةةُ   ةةةذا اًمشةةةوخ [مقَـمعةةة

ىمَقمةةةدة معةةةؽمأل وموهةةةَ سمةةةلم أ ةةةؾ اًمعلةةةؿ  ًمكةةةنهؿ ي بةةةَوملقن قمةةةـ القوقةةةِ اًم ةةةل ؾمةةةٌقّ 

اإلؿمةةةةَرة إًموهةةةةَ  و ةةةةل أن اًم جمةةةةع واًم ك ةةةةؾ عمكَرسمةةةةِ اًمقةةةةق  اعمكَرسمةةةةِ ًممؾمةةةة أ 

اًمك َب واًمًنِ  وموجُ ىمٌؾ يمةؾ  ء أن  واعمعَديِ ًمف  ُ أن يكقن قمغم أؾمَس

ى دارس اًمك َب واًمًنِ  وأن ي هر ومقهف ذم ذوات أىشًنَ  و ذا  ق اًمذ   معنَ 

سمعكنَ إمم سمعض  و ةذا اًمقةقة  ةل اًم ةل شمًة طوع مةـ ىمريةُ إن ؿمةَء اهلل أن حتةَرب 

اًمقةق  اعمعَديةِ ًممؾمة أ وًمةوس سممجةرد اًم كةزب واًم ك ةؾ  واًمةدًموؾ قمةغم ذًمةؽ أن 

َت اإلؾمة موِ اعمعروومةِ اًموةقأ مةر قملوهةَ ىمةرن مةـ اًمزمةَن و ةل شمةدقمق سمعض اجل قم

ؾم    وًمكنهَ ب شمً طوع أن شمزرع اإلؾم أ ذم صدور اعمن ًٌلم إًموهةَ اإمم اإلؾم أ 

هؿ   ن ومَىمةةةد اًمٌمةةةء ال يعطوةةةف  اًمةةةذ  يشقةةةد ومكةةة   أن ي مكنةةةقا مةةةـ حمَرسمةةةِ أقمةةةداة

 ح  نةةةَ ذم حمةةةةَرسم هؿ اًمًةةة ح عمكَرسمةةةِ ا قمةةةةداء ال يًةةة طوع أن حيةةةَررؿ  واًمًةةةة

.  َ َ  صكوك َ   وشمطٌوقف شمطٌوق  ًموس إال ومهؿ اإلؾم أ ومه   صكوك

 ( 00:01:35 / 230) اهلدى والنور /
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 حهي وَ ٍٖحسف عَ املٍّج بعد أُ ناُ

 ُٖ  ز وَ ِرٓ االحنسافاترَِّحِٕ ٌفطْ 

  َ َ  مةةـ اًمةةذيـ يةةدقمقن ًمل كةةزب  نةةَ  طمةةدي  اًمًةةَةؾ: ذيمةةرت ًمةةٌعض ا ظمةةقة يم مةة

ِ  و ةةذا أ َ  االىكةةراأل قمةةـ اعمةةنهٓ  ذم مًةةيًم مةةر مًةة كدث قمنةةدىَ أن  ةةؿ ىمةةًَمقا ؾمةةَسمق

يعنل االىكراأل قمـ اعمنهٓ يمَم    صمؿ سمعد ذًمؽ  وزون االىكراومَت  ومٌ  ىرد ؿ 

 يعنل  يعنل يققًمقن االىكراأل ذم مًيًمِ .

 اًمشوخ : ىعود إًموهؿ سمكَقم هؿ  واى هك ا مر.

 اًمًَةؾ: يعنل ىرد ؿ سم .

 ًَمقا  .مداظملِ : سم  ىم

 اًمًَةؾ: سم  ىمًَمقا  ـموُ ىمقهلؿ صكو  يعنل .

اًمشوخ : ال  ًموس صكو  قمغم اإلـمة    ًمكةـ قمةغم يمةؾ طمةَ   ةًَمػ اعمةنهٓ  

َ  مةةـ مق كةةوَت  يعنةةل   ةةذا يمةةَإلي ن  يمَإلؾمةة أ  إذا   اعمةةًمـ أو اعمًةةلؿ شمةةر  ؿمةةو 

 ىف ظمرج قمـ إي ىةف وإؾمة مف  اجلةقاب ال  ًمكنةفأاإلي ن واإلؾم أ  ؾ معنك ذًمؽ 

ظمةةًَمػ إي ىةةف وظمةةًَمػ إؾمةة مف    ويمةةذا  اًمةةذ   ةةرج قمةةـ منَ جةةف  ذم مًةةيًمِ ومقةةد 

ظمةةًَمػ منهجةةف  أمةةَ أىةةف قمةةَرض اعمةةنهٓ  وظمةةرج قمةةـ اعمةةنهٓ  ةةذا ال  ًمكةةـ إن يمةةَىقا 

 ةةةؿ يققًمةةةقن  كةةةذا ومةةةنكـ ىلةةةزمهؿ سمقةةةقهلؿ وىقةةةؾ هلةةةؿ أيةةةـ مةةةَ يمنةةة ؿ شمققًمةةةقن واان 

 . ظمرضم ؿ قمـ اعمنهٓ ذم واطمدة ذم صمَىوِ  ذم صمًَم ِ  و كذا

 اًمًَةؾ: ضمزايمؿ اهلل ظمػم اجلزاء.

 وإيَ . اًمشوخ:

 ( 00:  28: 38/   580) اهلدى والنور / 
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 ٛــــــــاحلصبٗ

يَ ؿموخ   نَ  ؾمًا  ذم واىمعنةَ اعمعةَرص  أىةَ أؾمةموف واىمعنةَ اعمعةَرص   مداظملِ:

َ  ال  شةةةك قمةةةغم أطمةةةد  ومةةةـ اعمك مةةةؾ أن يكةةةقن  ىكةةةـ اان ىعةةةوش ذم أضمةةةقاء ـمٌعةةة

ب ذم  ةةذا اًمٌلةةد  ومةةٌذا مةةَ ؾمةةم  رةةذا ا مةةر ذم  ةةذا اًمٌلةةد ومةةييـ  نةةَ  ؾمةة ح ًمألطمةةزا

 ىكـ مـ  ذا ا مر؟

 يم أ ال  َب قملوف   ىف يم أ مبطك.  اًمشوخ:

 ـموُ. مَ ىمق  اإلؾم أ ذم الزسموِ واًمديمقراـموِ؟ مداظملِ:

مَ ذم طمزسموِ ذم اإلؾم أ وال ديمقراـموِ ذم اإلؾمة أ  واإلؾمة أ همريةُ  اًمشوخ:

يمةةؾ الزسموةةَت واًم كةة  ت ومةة  قمنةةد اهلل ظمةةػم وأسمقةةك. سمةةس ذًمةةؽ قمةةـ يمةةؾ اعمٌةةَدئ و

 اًمًًا ؟

  ق طمقوقِ يعنل. مداظملِ:

 ال  اعمقدمِ أـمق . مَ لؽ أىّ ذم اعمقوقع؟ اًمشوخ:

يةةَ ؿمةةوخ  اًمةةكم هيمنةةل سمَعمقوةةقع يةةَ ؿمةةوخ أىنةةَ ؾمةةمعنَ مةةًظمرا  أن  نةةَ   مداظملةةِ:

  َ ال ؿمةةؽ أىةةةف ًمةةةف  مةةـ اًمًةةةلشولم مةةـ يشكةةةر سمَلزسموةةِ سمشةةةكؾ ضمةةد   و ةةةذا ا مةةر ـمٌعةةة

أسمعَدا مً قٌ    طمًَا  ومً قٌ   ذم ىشس اًمقىمّ  ومك ك ىيظمذ ا مةر مةـ م ةدرا 

 إن ص  اًم عٌػم  ىعؿ. وأىّ ؿموخ اجلموع ...

 قمشقا . اًمشوخ:
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ىًةةةةي  اهلل ًمةةةةؽ ـمةةةةق  اًمعمةةةةر وطمًةةةةـ اجَمتةةةةِ  وميردىةةةةَ أن ىيظمةةةةذ مةةةةـ  مداظملةةةةِ:

 اعم در.

ًمةةةوغم ذم  ةةةذا اج ةةةقص    اهلل شمًةةةمع شمًةةةجو   ـمةةةقي   قمنةةةد أإن ؿمةةةَء  اًمشةةةوخ:

 أيمذًمؽ؟

 ىعؿ. ... مداظملِ:

 نا. اًمشوخ:

 مَ  ق جملس  جمًَمس. مداظملِ:

 جمًَمس. اًمشوخ:

يَ ؿمو نَ   كـ ىقق  قمغم ا طمزاب اعمقضمقدة ينطٌؼ قملوهةَ طمةديْ  مداظملِ:

 ؟« ومرىمِشمنقًؿ أم ل إمم صم ث وؾمٌعلم»اًمرؾمق : 

َ  همػم منهٓ اًمك ةَب أضمٌنَ قملونَ مرارا   وىقق : يمؾ طمزب ي ٌنك ًم اًمشوخ: ف منهج

 واًمًنِ وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم  ومهق ال ؿمؽ داظمؾ ذم قممقأ شملؽ اًمشر .

َ  ذم ضمَىُ أو ذم ىَطموِ مـ  أمَ إذا شمٌنك  ذا اعمنهٓ ًمكـ اىكرأل ومه   أو ؾملقيم

ىقاطمل اًمًلق  ومهذا ال  رضمف قمـ أن يكقن مـ اًمشرىمِ اًمنَضموِ   ىف ال ى  قر ذم 

َ   االىكةراأل أ  مًلؿ مه  يمَن صكو   اًمعقودة وؾملوؿ اعمنهٓ أن يكقن مع ةقم

قمـ اًم مًؽ سمكؾ ضمزةوِ مـ ضمزةوةَت اًمنمةيعِ اإلؾمة موِ  ةذا ال ينجةق منةف إىًةَن  

 ًمكـ اعمهؿ أن يكقن ؾملوؿ اعمنهٓ واًمعقودة. 

 (  00:  19: 33/ 308) اهلدى والنور /
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 باب وٍْ

سمةةًَم كزب  مةة ل  اسمةة كم اًمًةةلػ سمةةًَمشر   واجلةةػ  لوةةّ ا مةةِاًمًةةَةؾ: يقةةق  اسم 

 سمًَم مذ ُ  وم  مقىمػ اعمًلؿ منهَ  صمؿ مَ طمكمهَ  وطمقوق هَ  وطمقوقِ اًم ن وؿ؟

وؾمةةًا  نظمةةر مةةـ همةةػما: مةةَ مقىمةةػ اعمًةةلؿ مةةـ اًم كةةزب واًم جمةةع اًمةةدقمق  مةةـ 

 ىَطموِ اًمقالء واًمؼماء واعمكٌِ؟

َسمقف  وال أر  اًمقىمةةةّ اان ًمقةةةد شمكلمنةةةَ قمةةةـ  ةةةذا اًمقكةةةوِ ذم ضملًةةةِ ؾمةةة اًمشةةةوخ:

َ  سم ش ةةولهَ  ورسمةة  يكةةقن شمش ةةو   نظمةةر  وًمكننةةَ ىقةةق  سمةةين  منَؾمةةُ  ًمنقةةقأ وموةةف أيكةة

الزسموِ ذم اإلؾم أ أىمق  اان قمٌَرة رصحيِ  ل سمدقمِ و ًمِ ومةو  ي علةؼ سمًَمٌدقمةِ 

شمش وؾ دىموؼ  اًمٌدقمِ اًمك ًمِ  ل يمؾ أمر طمَدث يق د سمةف اًم قةرب واًم عٌةد سمةف إمم 

شمعَمم   ذا اًمٌدقمِ إذا طمدصمّ وب شمكـ خمًَمشِ ًملنمع مـ ضمهِ أظمر   اهلل شمٌَر  و

وموكشةةل ذم سمةةدقمو هَ أن يكةةقن اعمق ةةقد رةةَ زيةةَدة اًم قةةرب إمم اهلل شمٌةةَر  وشمعةةَمم  

وشمكةةةقن سمدقمةةةِ وةةة ًمِ   ن اًم عٌةةةد إمم اهلل قمةةةز وضمةةةؾ ىمةةةد)  نةةةَ ىمطةةةع (  سمنةةةزو  ىمقًمةةةف 

ؿ  ﴿ شمعَمم: ين ك 
ؿ  د  ّ  ًم ك  ل  م  أ  أ يم    ذم م ةؾ ىمقًمةف يمة  ذم ¢  اايِ وسمٌوَىف [3ئد :]الما﴾اًم و ق 

َ يعلمةةف هلةةؿ»صةةكو  مًةةلؿ  َ  قملوةةف  أن يةةد  أم ةةف قمةةغم ظمةةػم مةة ن طمقةة َ  إال يمةَة ٌوةة ْ اهلل ى َ سمعةة   «مةة

َ  يقرسمكؿ إمم »والديْ ااظمر   ّ ؿمو  َ شمريم ِ م ر  اجلن ـ اًمَن عديمؿ قم َ وٌي إال وأمرشمكؿ سمف  وم

 ِ ـ اجلنة عةديمؿ قمة ر وٌي ـ اًمنَة َ  يقرسمكؿ مة ّ ؿمو  طمةداث إومةٌذا  ال جمةَ    «إال ويشوة كؿ قمنةفشمريم

ًمةٌعض ا مةقر ًمق ةد زيةَدة اًم قةرب إمم اهلل  وممةـ ومعةؾ ذًمةؽ  ومقةد رشع ذم اًمةديـ  

ـ  ﴿ مَب ينمقمف اهلل  و ذا قملوف ىكػم يم  شمعلمقن:
قا هل  ؿ  م  قم  َء  رش   يم  َ  أ أ  هل  ؿ  رش   ـ  م  ي اًمد 
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ةةةي ذ ن  سم ةةةف  اهلل   اًمٌةةةدع اعمق ةةةقد مةةةـ  ةةةذا اًمكةةة أ أن ي قةةةرب    ًمكةةةـ رش[21]الشالالالور :«ب   ي 

اعمًلؿ إمم اهلل سممع ةوِ اهلل قمةز وضمةؾ مة    ىيةب م ةَال : ىمةَة   ذم يم ةػم مةـ اًمةٌ د 

اإلؾمةةةة موِ ىمٌةةةةؾ  ةةةةذا اًمزمةةةةَن سمًةةةةنلم ـمقيلةةةةِ  أيشةةةةؿ ي ةةةةلقن إمم ىمٌةةةةقر صةةةةَلوهؿ  

وأوًموَةهؿ  و ذا أمر منهل قمنف يم  شمعلمةقن وال طمَضمةِ ًمل ش ةوؾ  ومةع اًمنهةل ومهةؿ 

َ  يمةة  طمكةةل رسمنةةَ قمةةز وضمةةؾ ذم اًمقةةرنن اًمكةةريؿ قمةةـ اعمنمةةيملم  ي قرسمةةقن إمم اهلل متَمةة

ةك» ًم ش  َ إ مم  اهلل   ز  سم قى  ر  و ق 
ؿ  إ ال  ًم  ٌ د    َ ى ع    ومهةؿ ينمةيمقن سمةَهلل مةـ ضمهةِ وي قرسمةقن [3]الزمالر:﴾م 

رةةذا اًمنمةة  إمم اهلل مةةـ ضمهةةِ أظمةةر   ةةذا رش أىةةقاع اًمٌةةدع  أن ي قةةرب اعمًةةلؿ سمةة  

َ .طمرأ   رشقم

َ  مةةـ سمةةَب اًم ةةؼم  زقممةةقا سمًَم ةةَللم سمنةةَء اعمًةةَضمد قمةةغم اًمقٌةةقر   مةةـ ذًمةةؽ أيكةة

مةةةـ ومعةةةؾ ذًمةةةؽ ذم أطمَديةةةْ م ةةةقاشمرة  مةةةع ذًمةةةؽ ومةةةٌعض اعمًةةةلملم  ¢ًمعةةةـ اًمنٌةةةل 

سمجهلهةةةؿ وؾمةةةكقت اًمعلةةة ء ذم سمعةةةض اًمةةةٌ د قمةةةنهؿ ي قرسمةةةقن سمٌنةةةَء اعمًةةةَضمد قمةةةغم 

ـ رشار اًمنةَة» اًمقٌةةقر  وىمةةد ىمةةَ  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ ِ و ةةؿ إن مةة قم ةَة ـ شمةةدريمهؿ اًًم س مةة

ضمد َةهؿ مًَة ٌوة ـ ي  ذون ىمٌقر أى ء  واًمذي ومنقةق  سمنةَء اعمًةَضمد قمةغم اًمقٌةقر طمةراأ    «أطمَو

ًمةةوس سمدقمةةف  ن اًمرؾمةةق  يشةةك قمنةةف  ًمكةةـ اًمٌدقمةةِ شمةةي  مةةـ اًم قةةرب رةةذا اعمكةةرأ إذ 

قمروم ؿ  ذا اجلملِ  َ ي علؼ سمًَمٌدقمِ اًمكة ًمِ أن اًمٌدقمةف اًمكة ًمِ شمكةقن سمٌطمةداث 

ًمةةف ذم اًمنمةةع  ورش منهةةَ إطمةةداث  ء ال أصةةؾ ًمةةف ذم اًمنمةةع سمق ةةد  ء ال أصةةؾ 

 اًم قرب إمم اهلل.

ورش مـ ذًمؽ أن ي قرب اعمًلؿ إمم اهلل سم  يشك اهلل قمنف وموقلُ اعمكرأ قمٌَدة  

  ذا رش اًمٌدع.

إذا قمةةروم ؿ ذًمةةؽ وشمةةةذيمرشمؿ معةةل أن الزسموةةةِ ذم اإلؾمةة أ منهةةةل قمنهةةَ ذم اًمقةةةرنن 

َ   وال شمكقىقا ﴿ومك   قمـ اًمًنِ   مـ اعمنميملم مـ اًمذيـ ومرىمقا ديةنهؿ ويمةَىقا ؿمةوع
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َ  سمةة  ًمةةدهيؿ ومرطمةةقن ومةةٌذا دقمةةَ اعمًةةلؿ إمم  ةةذا اًم ك ةةؾ و ةةذا اًم كةةزب   ﴾يمةةؾ طمزسمةة

وأىمةةر يمةةؾ طمةةزب قمةةغم وضمةةف ا رض  مةةع أىةةف يعلةةؿ أن الةةؼ واطمةةد ال ي عةةدد وأن اهلل 

ةةةد  ال  ةةةؼ  إ ال  ﴿قمةةةز وضمةةةؾ  أيمةةةد ذًمةةةؽ ويمةةةذاًمؽ سمققًمةةةف ذم اًمقةةةرنن ذ ا سم ع  ةةة   ةةةي ى  وم  ةةة    وم   ك اًمك 

وم قن    .[32]يون :﴾شم ٍم  

 ( 00:  52: 39/   399) اهلدى والنور / 

 باب وٍْ

ومةةيىمق  سمًَمنًةةٌِ ًملكزسموةةِ  ةةذا ذم سم ديمةةؿ أو ذم همةةػم اًمةةٌ د ال شمنمةةع ذم  اًمشةةوخ:

اإلؾمةةةة أن  يشةةةةَ شمشةةةةر  ا مةةةةِ ودمعةةةةؾ اجل قمةةةةِ اًمقاطمةةةةدة و ةةةةل مًةةةةلمِ  ةةةةَقم لم 

ـ  ﴿ ةةةق ؾمةةةٌُ اًمكةةةعػ   وأطمةةةزاب أظمةةةر   َقمةةةَت أظمةةةر   و ةةةذا
ةةة ةةةقا م  قى  ال شم ك   و 

لم  
يم  ةةةةةة ـ  * اعم  نم  

ةةةةةة هي  ؿ   م  د  ةةةةةة ب  سم ةةةةةة   ًم  ز 
ةةةةةة ؾ  طم  ةةةةةة َ يم  و ع 

ةةةةةة َى قا ؿم  ةةةةةة يم  ؿ  و  يةةةةةةن ه 
ةةةةةةقا د  ىم  ر  ـ  وم  ي

ذ  ةةةةةة اًم 

قن   طم  ر   .[32]الروم:﴾وم 

وملةةق أن  ةةذا اًم ك ةةؾ ب ييظمةةذ صةةشِ ؾموَؾمةةوِ  وإىةة  صةةشِ دينوةةِ وشمعلوموةةِ وشمرسمقيةةِ 

و  قمةةةةـ  ةةةةذا ًوًمقن أو اعمًةةةةًىمٌةةةةؾ أن يقةةةةقأ اعمًةةةةًمكةةةةَن وموةةةةف اجةةةةػم اًمك ةةةةػم  ًمكةةةةـ 

اجل قمِ اًمك ػمة ًم علومهؿ وشمقضموههؿ  وشمرسمو هؿ اًمؽمسموةِ اإلؾمة موِ  أصمةَر محَؾمةهؿ 

وةةةةد الةةةةَيمؿ اًمكةةةةَومر أو قمةةةةغم ا ىمةةةةؾ اًمشَؾمةةةةؼ  ومهةةةةق سمٌصمَرشمةةةةف لةةةة س  ةةةةًالء ي ةةةةػم 

سمَعمقَسمةةةؾ محةةةَس...  ةةةًالء  وطمون ةةةذ ال سمةةةةد مةةةـ أن يقةةةع اىشجةةةَر  و ةةةذا االىشجةةةةَر 

َ  قمةةةةـ يمراؾمةةةةوهؿ وقمةةةةـ  ىكًةةةةٌف َ   أمةةةةَ الكةةةةَأ ومقاوةةةة  دومَقمةةةة َ  حمكةةةة اىشجةةةةَرا  مَديةةةة

طمكمهةةةؿ سمبةةةػم مةةةَ أىةةةز  اهلل  أمةةةَ أوًم ةةةةؽ ومكةةة س ًمةةةوس ىمةةةَةؿ قمةةةغم أصةةةق  اًمؽمسموةةةةِ 

َ ﴿اإلؾمةة موِ  و ةةؿ ذم اًمقاىمةةع يمةة   ةةق مشةةَ د ذم يم ةةػم مةةـ اًمةةٌ د   ةة وع 
 
ؿ     ٌ ه  ةة  ً حت  

ةة  ك ةةقر  ؿ  ؿم  ىم ل  شمرسموةةِ إؾمةة موِ  وًمةةذًمؽ أو  ؿمةةجَر يقةةع  ن  يشةةؿ مةةَ رسمةةقا[14]الحشالالر:﴾و 

سموةةنهؿ وسمةةلم أوًم ةةؽ الكةةَأ  ومًةةونشرط قمقةةد دممعهةةؿ  وال يٌةةَزم إىًةةَن يقم ةةذ إال 
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أىمةَأ صم صمةِ قمنمة ؾمةنِ ذم مكةِ  ¢سمنشًفن  ىف ًموس  نةَ  شمرسموةِ إؾمة موِ  واًمرؾمةق  

يم   ق معلةقأ.. اًمنةَس ويةدقمق ؿ ًمل قطموةد  ًمكةـ ًمةوس  نةَ  دممةع ؾمةوَف  إمم 

قمز وضمؾ ًمف سمَهلجرة إمم اعمدينةِ   نةَ  سمةدأ اًم جمةع اًمًةوَف ويمةَن ىمةد  أن أذن اهلل

اظم ةةَر أى ةةَرا  مةةـ يمٌةةَر اًم ةةكَسمِ اًمةةذيـ رسمةةَ ؿ قمةةغم قمونةةف  ورسمةةَ ؿ يمةة  يريةةد  ةةق  

 وًمذًمؽ ىٍم ؿ اهلل مع ىملِ قمدد ؿ قمغم اًمكشَر مع يم رة قمدد ؿ.

َ   ال ؿمةةؽ أن  ةةًالء اًمةة  ث م يةةلم أيم ةةر مةةـ أى ةةَر ا ًمدوًمةةِ اًموةةقأ اًمعكةةس متَمةة

ددا   طمون ةةةذ ال يًةةة طوعقا أن ي ةةةمدوا ًمعةةةدأ  ةةة قمةةةددا   ًمكةةةـ ىمةةةد شمكةةةقن اًمدوًمةةةِ أيم ةةةر قم 

وضمةةقد اًمؽمسموةةِ اإلؾمةة موِ اًم ةةكوكِ مةةع اًمشقةةف اإلؾمةة مل اًم ةةكو . ًمعةةكم أضمٌ ةةؽ 

 قمـ ؾمًاًمؽ؟

 ىعؿ ضمزا  اهلل ظمػم. مداظملِ:

 (  00:  44: 10/ 405) اهلدى والنور / 

 باب وٍْ

أىةةةف م ةةةشك  يموةةةػ و نةةةَ  ومةةةر  يم ةةةػمة ضمةةةدا    ةةةقر يمشكةةةر ال يمكةةةـ أن ي اًمشةةةوخ:

َ : اعمع زًمِ واجقارج واإلسمَووِ واًمشوعِ واًمراومكِ وو.. إمم نظمرا    ـ ذيمرىَ نىش

يمةةؾ  ةةًالء يةةدقمقن اإلؾمةة أ  ومةةٌذا  ال سمةةد مةةـ أن يقةةقأ اًمعلةة ء سمقاضمةةُ شم ةةشوِ  ةةذا 

 اإلؾم أ وشمقديمف إمم اًمنَس.

َ  ذم ىمقًمةةةةةةةةةف شمعةةةةةةةةةَمم:  قا أ   ﴿ىكةةةةةةةةةـ ىملنةةةةةةةةةَ نىشةةةةةةةةة ي ًم  ةةةةةةةةة َؾم  ن ةةةةةةةةة  ؿ  ال وم  ر  إ ن  يم  يم  ؾ  اًمةةةةةةةةةذ  ةةةةةةةةة   

قن   ةة م  ل  ع     نةةَ واضمٌةةَن  يمةةةؾ واضمةةُ ي ٌنةةَا ـمَةشةةةِ  اًمطَةشةةِ ا ومم  ةةةل [43]النحالالالل:﴾شم 

  َ اًمعلةة ء  ومةةي  قملةةؿ ي علمقىةةف؟  ةةذا اًمعلةةؿ اًمةةذ  وموةةف اًم ةةكو  وموةةف اًمكةةعوػ  ونىشةة

َ  ىمَ : أىف ىمرأ ذم يم َب وًموس مـ اًميور  اان أن  ضمَءىَ ؾمًا  مـ أطمد ؿ  َشمشو
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ًمةوس قمةغم اًمنًةَء »موف سميىف ضمَء ذم صكو  اًمٌ َر  أن اًمنٌل قملوف اًمً أ ىمةَ : ىً

    ذا يمذب  و ق ىمرأا مـ يم َب.«أذان وال إىمَمِ

إذا :  ذا حي َج إمم شم شوِ  ًموس  نَ  طمةديْ حيةذر وموةف اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ 

َ اًمنًَء مـ ا ذان واإلىمَمِ  و ذا م َ  قمَرض  وا م لِ سمَعم َت سمةؾ سمةَ ًمقأل  ة

ينًةةةُ إمم اإلؾمةةة أ  واإلؾمةةة أ سمةةةر ء منةةةف سمةةةراءة اًمةةةذةُ مةةةـ دأ اسمةةةـ يعقةةةقب يمةةة  

 يقَ    ذا اًمذ  ىعنوف سمًَم  شوِ.

صمؿ ال يكشل  ذا  ال سمةد مةـ أن يقةؽمن مةع اًم  ةشوِ اًمؽمسموةِ  يم ةػم اًموةقأ مةـ اًمنةَس 

يعنةةةةقن سمعكةةةةهؿ سمةةةةٌعض سمةةةة  ي علةةةةؼ سمًَم  ةةةةشوِ  وسمعكةةةةهؿ يعنةةةةقن سمةةةةٌعض مةةةةَ ي علةةةةؼ 

سمةةةقن  ةةةَقم هؿ واعمن مةةةلم إمم طمةةةزرؿ قمةةةغم أومكةةةَر معونةةةِ  أومكةةةَر سمًَمؽمسموةةةِ  ىةةةَس ير

رسمةةةة  ال شم جةةةةَوز قمةةةةدد أصةةةةَسمع اًموةةةةديـن  يشةةةةَ أومكةةةةَر شم علةةةةؼ سمكةةةةزسمو هؿ  ال شم علةةةةؼ 

َ  عمةةَ قملوةةف اعمًةةلمقن  سمٌؾمةة مف  وموطٌعةةقن أومةةراد ؿ قمةةغم أومكةةَر معونةةِ ي ٌنقيشةةَ ظم ومةة

 ةةةةذا ًمةةةةوس جمةةةةَ  وان  ن ًااظمةةةةرون  ال هيمنةةةةل اان أصةةةةَسمقا ومةةةةو  شمٌنةةةةقا أأ أظمطةةةة

اًمٌكةةْ  ًمكةةةـ مةةةَ  ةةةذا ا ومكةةةَر؟  ةةةل ىمةةؾ مةةةـ ضمةةةؾ  قملةةةوهؿ أن ي ٌنةةةقا اإلؾمةةة أ يملةةةف 

 م شك  ًمكـ  ؾ  ؿ ىمَدرون قمغم ذًمؽ؟

ال   ؿ ؿمٌَب م كمس شمٌنقا سمعض ا ومكَر اعمٌونِ ًم ًلوؽ طمةزرؿ  مقَسمةؾ  ةذا 

 َقمِ يرسمقن أىشًةهؿ أو  ةَقم هؿ أو ـم رةؿ أو هايةَ ؿ يرسمةقيشؿ قمةغم ىةقع مةـ 

دة  ومقةةةد   معةةةقن مةةة    ذم سمعةةةض اًمًةةةَقمَت قمةةةغم شمةةة وة ىمةةةرنن  و ةةةذا  ء اًمعٌةةةَ

ـموةةُ  وىمةةد   معةةقن ذم سمعةةض اًملوةةَزم ًم ةة ة اًملوةةؾ  و ةةذا  ء ـموةةُ  وًمكةةـ 

يةةةداظملهؿ ذم  ةةةذا االضمةةة  ع أو ذا   ء مةةةَ  ةةةًَمػ اًمًةةةنِ  أًب مةةة    واطمةةةدا  

ًملوةؾ  و ةذا ؾمهؾ ضمدا  ومهمف: و ةق أىنةَ ىجةد سمعكةهؿ   معةقن ًمولةِ اجلمعةِ ًمقوةَأ ا

  عمَذا  ؿ يشعلةقن «ال    قا ًمولِ اجلمعِ سمقوَأ وال يشَر َ سم وَأ»اًمرؾمق  ىمَ : 



 أي العالمة األلباني يف احلزبيةر ----------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

707 

  ذا؟  يشؿ مَ صشقا قملمهؿ  وم   عقا سملم اًم  شوِ واًمؽمسموِ.

إذا : واضمةةةُ اًمعلةةة ء أن  معةةةقا سمةةةلم ا مةةةريـ: شم ةةةشوِ اإلؾمةةة أ  ةةةَ دظمةةةؾ وموةةةف  

ؽ ًموعةقد أصمةر شمٌنةل  ةذا اإلؾمة أ وشمرسموِ مـ طمقهلؿ قمةغم  ةذا اإلؾمة أ اعم ةشكن ذًمة

قمغم  ذا اعمج مع يم  يمَن ذًمؽ ذم أو  ا مر  ويم  يقَ : اًم َريخ يعود ىشًف  مَ 

َ  مةةةَ ًمألمةةةراض اعمعنقيةةةِ واًمنشًةةةوِ ومهةةةق اًمعةةة ج ذم يمةةةؾ زمةةةَن ومكةةةَن   يمةةةَن قم ضمةةة

وًمةةةوس  ةةةق إال اًمقةةةرنن مةةةع شمشًةةةػما منةةةف قملوةةةف اًمًةةة أ  وقمةةةغم مةةةَ ذيمرىةةةَ مةةةـ إوةةةَومِ 

 ًم ًَم .اعمنهٓ اًمًلػ ا

إذا : ومهًالء ا ومراد يققمقن سمنقؾ اًمدقمقة قمغم اعمشهقأ اًم كو  وشمرسموةِ ا ومةراد 

 قمغم  ذا اعمشهقأ اًم كو .

ومًقاء اًمقوَأ سمًَم  شوِ أو سمًَمؽمسموِ  ذا ال سمد ًمف مـ شمن وؿ  وم  أطمةد ينكةر اًم ن ةوؿ 

يملشةةةةظ مطلةةةةؼ  وًمكةةةةـ ىمةةةةد ينكةةةةر وىكةةةةـ أو  اعمنكةةةةريـ شمن ةةةةو   ال يقةةةةقأ قمةةةةغم  ةةةةذا 

 مـ اًم  شوِ واًمؽمسموِ. واو  إذا ؟ ـموُ همػما. شمشكؾ.ا ؾمَس 

 ( 00:  00: 52/   736) اهلدى والنور / 

 باب وٍْ

اعملقل: ؿموخ  نَ ؾمًا  سمًَمنًٌِ ًمألطمزاب شم ىمل ذم طمزب اًم كرير وطمزب اإلظمقان 

اعمًةةةةلملم وطمةةةةزب اهلل مةةةةَ رأ  اًمنمةةةةع ذم شمعدديةةةةِ ا طمةةةةزاب ذم اًمةةةةديـ 

 اإلؾم مل؟ 

وى ر همػم   ـ يًيًمقن  ى ر  ـ ؾمًاًمؽ أريد أًمشّ ىمٌؾ أن أضموٌؽ قم اًمشوخ:

 ومو ط قن ذم اًم عٌػم ذم اًمًًا .



 أي العالمة األلباني يف احلزبيةر ----------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

707 

وميىّ ىملةّ: مةَ رأ  اًمنمةع ذم ا طمةزاب؟ ال ينٌبةل أن شمقةق  ال أىةّ وال همةػم  

 مَ رأ  اًمنمع؟

  ن اًمنمع مَ قمندا رأ   قمندا طمكؿ. 

 ا.  ًمش ؽ مش ىم د   أىَ قمَرأل ىم د   نأىَ سميصك

اداب اًمنمةةةقموِ اًم ةةةل ضمةةةَء اًمرؾمةةةق  قملوةةةف اًمًةةة أ وشم ةةةكو  ا ًمشةةةَظ  ةةةق مةةةـ ا

ًموعلمهَ )اىقطَع( يعنل اًموقأ يم ةػم مةـ اعمًةلملم ظمَصةِ ذم  ةَ اًمٌلةد حيلشةقن سمبةػم 

اهلل  حيلشةةقن سمآسمةةَةهؿ  سميسمنةةَةهؿ  قمنةةدىَ مةةـ سملةةدىَ ذم ؾمةةقريَ  مةةَ أدر   ةةق يمةةيىنل مةةَ 

 ؾممعّ  حيلػ اًمقاطمد سمشقارسمف وًمق يمَن طمًَمقهؿ. 

مةةـ طملةةػ سمبةةػم اهلل ومقةةد »ل اًمةةكم  ةةق ىمقًمةةف قملوةةف اًمًةة أ:  ةةذا يملةةف داظمةةؾ ذم اًمنهةة

َ  وملوكلػ سمةَهلل »  «ومقد يمشر »  وذم روايِ: «أرش  ال حتلشقا سمآسمَةكؿ  مـ يمَن طمًَمش

 . «أو ًمو مّ

 ال ال؟ ااان سم ًمعقا اللػ سمبػم اهلل و

 ىعؿ. مداظملِ:

   ةةةؾ «مةةةـ طملةةةػ سمبةةةػم اهلل ومقةةةد أرش »شمًةةةمعقا  اًمرؾمةةةق  قمةةةؿ يقةةةق :  اًمشةةةوخ:

 دو  صَروا منميملم. ـمٌعَ سمنقق : ال مَ صَروا منميملم.  َ

 ًمكـ  ؾ  ذا  قز؟ مَ  قز. 

  ؾ  قز اًمًكقت قمند اللػ سمبػم اهلل؟ ال  قز.

 ةةؾ  ةةقز اًمًةةكقت أن يقةةق  اعمًةةلؿ: مةةَ رأ  اًمنمةةع؟ ال  ةةقز اًمًةةكقت أىةةَ 

قمند  رأ   و ةذا قمنةدا رأ   اًمشةوخ قمنةدا رأ   ىكةـ ى طةي وى ةوُ ذم اًمةرأ   

َا  ﴿اًمشَرع الكوؿ قمنةدا طمكةؿ:  أمَ وا إ ال  إ ي ة ٌ ةد  ع  سم ةؽ  أ ال  شم  ٍ ة ر  ىم    [23]اإلسالرا :﴾و 
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اًمخ سمعد اًم  كو   ذا  وأرضمق أن يكقن ذم سمًَمؽ أىّ وهمػم    ن يمةؾ يةقأ ىكةـ 

 سمنكرر  ذا اًم نٌوفن الى شَر  ذا اجطي. 

مةةـ ذم اإلذاقمةةَت ىًةةمع مةةـ ؾمةةعقديِ  مةةـ همػم ةةَ  سموجةةل ؾمةةًا  مةةـ مةةـ مٍمةة 

 اًمعرا  مـ أ  سم د اإلؾم أ: ؿمق رأ  اًمنمع ذم يمذا؟ 

 ظمطي  واًمبريُ أيشؿ ال ينٌهقن قمغم  ذا اجطي. 

َ   ًمكةةةةـ  َ  وصةةةةقاسم  وٌةةةةقن قمةةةةـ اًمًةةةةًا   واجلةةةةقاب ذم اًمبًَمةةةةُ يكةةةةقن صةةةةكوك

 ينٌبل أن ينٌف اًمًَةؾ ومو  إذا أظمطي ذم ؾمًاًمف. 

ينمةةةةةع ذم  سمعةةةةةد  ةةةةةذا اًم  ةةةةةكو  أىمةةةةةق : ال يقضمةةةةةد ذم اإلؾمةةةةة أ أطمةةةةةزاب: أ  ال

اإلؾمةة أ أن يكةةقن  نةةَ  أطمةةزاب  وال ينٌبةةل أن يكةةقن ذم اعمًةةلملم أطمةةزاب  وإن 

 يمَن  يم  ىموؾ: مَ يمؾ مَ ي منك اعمرء يدريمف: دمر  اًمريَح  سم  ال شمش هك اًمًشـ. 

ا طمزاب اًموقأ مقضمقدة  ومع ا ؾمػ ًموّ أن ا طمزاب يمَن قمٌَرة قمةـ طمةزسملم 

 صم صمِ. 

 جةَوز اًمعنمةة أطمةزاب أو أيم ةر سمك ةػم  ورسمنةَ قمةةز اان ا طمةزاب ذم  ةذا اًمٌلةدة شم

لم  ﴿وضمةةةؾ يقةةةق  ذم اًمقةةةرنن اًمكةةةريؿ: 
يم  ةةة ـ  اعم  نم  

ةةة ةةةقا م  قى  ال شم ك  ةةةقا * و  ىم  ر  ـ  وم  ي
ذ  ةةة ـ  اًم 
ةةة م 

قن   ةةة طم  ر  هي  ؿ  وم  د  ةةة ب  سم ةةة   ًم  ز 
ةةة ؾ  طم  ةةة َ يم  و ع 

ةةة َى قا ؿم  ةةة يم  ؿ  و  يةةةن ه 
   ةةةذا اًمةةةنص [32-31]الالالالروم:﴾د 

ويةةةذيمر ؿ سمةةةين واضمةةةٌهؿ أن ي ك لةةةقا يم لةةةِ  اًمقةةةرنين وطمةةةدا يكشةةةك ًم ةةةوقظ اعمًةةةلملم

ؿ  ﴿واطمةةةةدة  وأال ي كزسمةةةةقا إال طمزسمةةةةَ واطمةةةةدا  يمةةةة  ىمةةةةَ  شمعةةةةَمم:  ةةةة ب  اهلل      ز 
ةةةة أ ال إ ن  طم 

قن   ةةة ك 
ل    ًمكةةةـ مةةةع ذًمةةةؽ سمًةةةٌُ اىكةةةراأل سمعةةةض اعمًةةةلملم قمةةةـ [22]المجادلالالالة:﴾اعم  ش 

ومهمهةةةةؿ ًمةةةةدينهؿ أوال: قمةةةةغم اًمقضمةةةةف اًم ةةةةكو   وإذا ومهمةةةةقا قمةةةةغم اًمقضمةةةةف اًم ةةةةكو  

َ  سمَضم هَدات وأراء ؿم  ةوِ  اىك َ  هلق  اًمنشس  أو أطموَى رومقا قمـ شمطٌوقف  إمَ اشمٌَقم

ـ  ﴿ ةةةةةةةةةةةةًَمشقن وموهةةةةةةةةةةةةَ اًمن ةةةةةةةةةةةةقص اًمنمةةةةةةةةةةةةقموِ يمهةةةةةةةةةةةةذا اًمةةةةةةةةةةةةنص. 
ةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةقا م  قى  ال شم ك  و 
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لم  
يم  َ  يمةؾ  [31]الروم:﴾اعم  نم  ة مةَ سمةَ  اعمنمةيملم؟ مةـ اًمةذيـ ومرىمةقا ديةنهؿ ويمةَىقا ؿمةوع

 طمزب سم  ًمدهيؿ ومرطمقن. 

ذا مـ نصمَر الزسموِ اعمنهةل قمنهةَ ذم اًمنمةيعِ اإلؾمة موِ ومـ اعم طمظ اًموقأ و 

أىةةف يمةةؾ طمةةزب سموك ةةؾ  َقم ةةف طمقًمةةف  ويمةةؾ ظمةةػم  كةةـ حي ةةلف سموكرمةةف قمةةـ يمةةؾ 

 اعمًلملم  وسموكٍما ذم طمزسمف  والزب اًم َين يمذًمؽ  واًم ًَمْ يمذًمؽ واًمن وجِ: 

 اًم عةَد  واًم نةَصمر واًم نةَومر واًم ٌةَهمض واًم ةةداسمر  واًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ يشةك قمةةـ

َ  يمةةة  ويمقىةةةقا »يمةةةؾ ذًمةةةؽ ذم الةةةديْ اًم ةةةكو  ووةةة مف سمققًمةةةف:  قمٌةةةَد اهلل إظمقاىةةة

ا قمٌةةَد اهلل إظمقاىةةَ يمةة  قال حتَؾمةةدوا وال شمٌَهمكةةقا وال شمةةداسمروا  ويمقىةة». «أمةةريمؿ اهلل

حيمةةؾ اًمنةةَس قمةةغم اًم كةةزب  ةةق اىشةةبَهلؿ    وأىةةَ ذم اقم قةةَد  أن اًمةةذ «أمةةريمؿ اهلل

و ةةق اًمك ةةَب واًمًةةنِ  ومةةَ يمةةَن قملوةةف  قمةةـ دراؾمةةِ اإلؾمةة أ مةةـ أصةةقًمف اًم ةةَوموِ ن أال

 ؾملشنَ اًم ًَم . 

َىم ؼ  ﴿وًمذًمؽ ىمَ  شمعَمم  ورذا اايِ أظم ؿ اجلقاب قمـ  ةذا اًمًةًا :  ش ة ـ  ي  م ة و 

ل ف   ى   ة مم  و  َ شم ةق   م ة
ف  ًم ة ق  لم  ى 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم   ػم   ؾم  ع  هم 

ي   ٌ  ف  اهل  د   و  ٌ لم   ًم  َ شم   م 
د  ع  ـ  سم 
ق   م  ؾم   اًمر 

ن   ةةةة ه  اضم  ػم 
ةةةة ت  م    َء  ةةةة ؾم  ويةةةةـ اًمشةةةةَ د ذم اايةةةةِ؟ وي ٌةةةةع همةةةةػم ؾمةةةةٌوؾ  [115]النسالالالالا :﴾ؿ  و 

 واعمةةًمنلم. ًمةةق ؾمةةيًمنَ اعمًةةلملم قمَمةةِ  ؾمةةقاء يمةةَىقا قملةة ء  أو يمةةَىقا ـمةة ب قملةةؿ  أ

يمةةةةَىقا مةةةةـ قمَمةةةةِ اعمًةةةةلملم:  ةةةةؾ قملمةةةة ؿ أىةةةةف يمةةةةَن يقضمةةةةد ذم اعمًةةةةلملم اًمًةةةةَسمقلم 

ًةةة عمريـ اًمةةةذيـ اؾمةةة عمروا أطمةةةزاب؟ اجلةةةقاب: ال.  ةةةذا ا طمةةةزاب ضمَءشمنةةةَ مةةةـ اعم

سم دىَ وىنمةةةةوا ومونةةةةَ قمةةةةَداهتؿ وشمقًَموةةةةد ؿ وأظمطةةةةَر ؿ ومنهةةةةَ: الةةةةزب اًمشةةةةوققمل  

 والزب االؿمؽمايمل  واًمديمقراـمل  ومَ أدر  أيش  نَ  أؿموَء.

وم ةةةةَر اًمٌلةةةةد اًمقاطمةةةةد ينقًةةةةؿ قمةةةةغم ىشًةةةةف إمم أىمًةةةةَأ يم ةةةةػمة  صمةةةةؿ شمنةةةةسمّ  ةةةةذا 

ؿمةةوققموف  ديمقراـموةةف  ًموًةةّ الزسموةةَت   ةةذا الزسموةةَت اًم ةةل ؾمةةمونَ َ اؿمةةؽمايموِ  



 أي العالمة األلباني يف احلزبيةر ----------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

705 

إؾمةة موِ مطلقةةَ  ًمكةةـ مةةع ا ؾمةةػ شمنةةب  ةةذا إمم اعمًةةلملم  وم ةةَر م ةةؾ مةةَ ىملةةّ 

أىةةةةّ: إظمةةةةقان مًةةةةلملم  طمةةةةزب حتريةةةةر   َقمةةةةِ شمٌلوةةةةغ    ةةةةُ  ةةةةًالء يملهةةةةؿ أن 

ي ك لقا قمغم يملمِ ؾمةقاء: و ةل اإلؾمة أ  وال طمزسموةِ ذم اإلؾمة أ. وىمٌةؾ إيشةَء  ةذا 

ى ةةوكِ ظمَصةِ وعمةةـ يمةةَن اسمة غم سمم ةةؾ مةةَ أىةةّ اعمجلةس يةةَ أسمةةَ حممةقد أوضمةةف إًموةةؽ 

 اسم لوّ سمف. 

 (  00: 25: 34/ 528) اهلدى والنور /

 باب وٍْ

ومةةَ  ةةق اًم كةةزب   ومةةَ  ةةق اعمق ةةقد سمكلمةةِ طمةةزب  ىريةةد الةةزب أوال  : اًمًةةَةؾ

 اًمٌبوض واعمٌَح ؟

الزب اعمٌَح  ق الزب اًمقاطمد اعمًلؿ اًمذ  حيكؿ اًمك َب واًمًنِ  اًمشوخ:

ومهؾ دمد ذم ا طمزاب   ػ وموف اًمنَس ومَ ؾمق  ذًمؽ ومهق همػم مٌَحذم يمؾ مَ اظم ل

 . ؟مـ ي د  قملوف  ذا اًمقصػاًمقَةمِ اًموقأ 

 ال يَ ؿموخ .

 اى هك ا مر .

أو  ًممهمَصمةةةةِأىَؾمةةةةَ ي جمعةةةةقن ويشةةةةكلقن طمةةةةزب مةةةة   ًمعمةةةةؾ ظمةةةةػم أو  مةةةة     :ذم

ًملةةدقمقة  ةةؾ  ةةًالء يكةةقن قمملهةةؿ ذم  ةةذا اعمجةةَ  يكةةقن مةةـ الزسموةةِ اعمٌَطمةةِ يةةَ 

 وخ .ؿم

 إـم  رشقمل أأ  ق  إـم  ىعؿ ًمكننَ ؾمنقق  طمون  يطلؼ ًمشظ الزب  ؾ  ق 

 خمًَمػ ًملنمع .
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 ذم اايَت . ءيم  ضمَ

 ال حتد يمشَىَ مَ طمدىَ  ؾ  ق مقاومؼ أأ خمًَمػ .

 إذا يمَن  َقمِ ي كزسمقا . عال يَ ؿموخ ي طَسمؼ مع اًمنم

اعمةراد وموةف رشقمةَ مةَ  ةق  أـملؼيملمِ الزب إذا :اًمًًا  ؟ ذا ضمقاب أ  ؾمًا  

ًمكـ اان طمون    سمًَمك َب واًمًنِ اعم مًكلمن طمزب اهلل  ؿ اًمبًَمٌقن اعمراد إأال 

 . ادويمَذا يريطلؼ طمزب 

 يعنل . ِا طمزاب اًمًوَؾمو

يةةةق ؿ ااظمةةةريـ سميىةةةف ال  سمَؾمةةةؿوملةةة ذا اعمًةةةلؿ يعنةةةل حينمةةة ىشًةةةف ويلقةةةُ ىشًةةةف 

ع    َقمةِ ذم االصط ح الًَ وًمف خملص منف سمَؾم  االؾمؿ ي د  قملوف  ذا

مَ ؿمَسمف ذًمؽ  َ ًموس وموف اإلهيَأ اعم ًَمػ ًملنمع و ةذا  ةق  و عوِ أأو جلنِ أو 

 اًمقاىمع ومَ أدر  عمَذا أىّ شم قؾمع اان ذم اعمقوقع .

ققااذيف ا  مل ااال كاا أ ا    ش ااو  ومجشعااو واتااذيال يااش خاانا أقااش أالااذا كاا أ ا     اا  أقااش 
 وعىام رييقاجمت لا  عىام كا وا و  ا   ك أ ا قشس يقذمذن هؤالء كتحابني  وهاك  ا م 

 و   ة أمنس ك وك  بب .

وأ  طمةةةزب ىةةةَضم  مةةةنهؿ ومهةةةؾ دمةةةد اًموةةةقأ طمةةةزب اًمشةةة ين والةةةزب اًمشةةة ن مةةةع 

 ذًمؽ يقق   ق قمغم اًمك َب واًمًنِ .

 ال مَ أىم د الزسموِ اًمًوَؾموِ أىم د أىمق  ذم سمعض اإلظمقة إذا رأوا .

  د  .ال ىم د   ًالء اإلظمقة يشهمقن  ذا القوقِ  ذا ىم

 نظمرال  ذا ؾمًا  

 .( 00:  55:  40/ 779) اهلدى والنور/
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 التهتن احلصب٘ ِن تده   

 ِرٓ اآلٖٛ عمٜ جٕاشٓ؟

وأل  ﴿ مداظملةةةِ: ر  ون  سم ةةةةَعم  ع  ر  ي م  ةةة ي  قن  إ مم  اج  ةةةةػم   و  قم  د  ةةة ٌِ ي  ةةة ؿ  أ م  ن ك 
ةةةة ـ  م  ةةة  ك  ًم  [ن  ﴾و 

 .ي703قممران:

 أ  ىعؿ. اًمشوخ:

 ك ؾ اإلؾم موِ.مـ ومن َ سمجقاز ىموَأ اًم مداظملِ:

 ؿمق معنَ أمِ؟ اًمشوخ:

 أريد اعمعنك. مداظملِ:

 ا مِ  ل اجل قمِ   ل ـمَةشِ  يم لِ مش يم ؾ  يم لِ:  َقمِ اًمنَس. اًمشوخ:

 اعملقل: مش يمؾ اًمنَس؟ 

 مش يمؾ اًمنَس.  اًمشوخ:

 ا مِ.  يعنل  قز أن شمققأ وم ِ وشمققأ مداظملِ:

ـ ىمَ : ال  و ؾ يمكـ أن شمققد ًمأل اًمشوخ:  مِ يم ؾ. إيف  وم 

 ال.  مداظملِ:

ٌِ ﴿  سمًَمؽ ؿمقيِ  ق  ف قملوؽ ا مر  ـم  ٌ  ًمكـ أىّ ؿم   اًمشوخ: ؿ  أ م  ن ك 
ـ  م  ًم   ك  ]آل ﴾و 

  يعنةل  َقمةِ  ؿمةق وفموشةِ اجل قمةِ؟ يةيمرون سمةَعمعروأل وينهةقن قمةـ [104عمران:
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اعمنكةةةر  ـموةةةُ  ؿمةةةق قم ىمةةةِ  ةةةذا سمةةةًَم ك  ت الزسموةةةِ؟ أيةةةش قم ىمةةةِ؟ مًَمةةةف قم ىمةةةِ 

َ   ؾ شم ق  ر مًل   يقق  سم  أل  ذا اايِ؟ ىمؾ: ال. إـم ىم

 يم . مداظملِ:

إذن ًمةةوس هلةةذا اايةةِ قم ىمةةِ أسمةةدا   أو دًموةةؾ عمةةـ يقةةق  سمجةةقاز ا طمةةزاب   اًمشةةوخ:

سمؾ اايِ رصحيِ سمقضمقب وضمقد  و ِ و َقمِ مـ ا مِ اعمًلمِ يققمةقن سمقاضمةُ 

 ا مر سمَعمعروأل واًمنهل قمـ اعمنكر. 

 قر أىف يمؾ مًلؿ  ُ قملوف أن ي علؿ اًمعلؿ واًمبرض مـ  ذا ا مر  ق: أال شم 

اًمنمةةةقمل  ال.  ةةةذا وفموشةةةِ اًمعلةةة ء  ويمةةةؾ مًةةةلؿ  ةةةُ أن يكةةةقن نمةةةرا  سمةةةَعمعروأل 

َ   وإى   َقمِ مـ  ذا ا مِ اإلؾم موِ.  وىَ و

ومَعمق قد سمَايِ إذن  ق شمعلوؿ اعمًلملم أىف  ُ قمغم ـمَةشِ منهؿ أن يققمةقا 

 نكر   ذا مـ ضمهِ. سمقاضمُ ا مر سمَعمعروأل واًمنهل قمـ اعم

مةةـ ضمهةةِ صمَىوةةِ: أىةةَ أؾمةةيًمؽ اان:  ةةؾ أىةةّ شم ةةـ يةةَ أظمةةل أن  ةةًالء اًمةةذيـ شمشةةػم 

إًموهؿ أيشةؿ يًة دًمقن رةذا اايةِ قمةغم ضمةقاز إ ةَد شمكة  ت وأطمةزاب م عةددة   ةؾ 

 شمع قد أن  ذا ا طمزاب شمققأ سمقاضمُ ا مر سمَعمعروأل واًمنهل قمـ اعمنكر؟ 

 ًمألؾمػ  يملهَ مقٍمة.  مداظملِ:

 ةةةةذا  ةةةةق  ومةةةةٌذن اًمٌمةةةةء اًمةةةةكم الزأ ىقةةةةقأ وموةةةةف وسمةةةةنص اًمقةةةةرنن اًمكةةةةريؿ  :اًمشةةةةوخ

مةةيمقريـ وموةةف مةةيمقريـ وموةةف مةةَ طمنةةَ ىمةةَةملم وموةةف  واًمٌمةةء اًمةةكم مةةَ أمرىةةَ وموةةف  وقمةةغم 

اًمعكس يشَىَ قمنف شم ك ةؾ وشم كةزب وحتةَرب ذم ؾمةٌوؾ الزسموةِ  وىعةَد  ذم ؾمةٌوؾ 

 الزسموِ   ذا ؾمٌكَن اهلل يعنل قمكس ًمألطمكَأ اًمنمقموِ. 

 ا ةمِ ا رسمعِ أو ا يم ر أىَ أومهؿ أن يمؾ واطمد سموشكؾ يم لِ. لِ:مداظم
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طمَؿمَ ؿ  طمَؿمَ ؿ  معلهش  راح أىمق  ًمؽ واصك  ًمؽ وضمهِ اًمن ةر  اًمشوخ:

 ذا  ا ةمِ ا رسمعةِ  وا رسمعةلم  وا رسمع يةِ  وأرسمعةلم أًمةػ  وقمةد مةَ ؿمة ّ  إلن 

سمةةةدا  يةةةدقمق اًمنةةةَس قملةةة ء اعمًةةةلملم مةةةَ ؿمةةةَء اهلل سمةةةَر  اهلل ومةةةوهؿ مةةةَ يمةةةَن مةةةنهؿ أطمةةةد أ

اًمةةذيـ طمقًمةةف أىةةف شمشةةٌ قا    ويمقىةةقا معةةل  وال شم عرومةةقا قمةةغم همةةػم   طمَؿمةةَ ؿ مةةـ 

 ذًمؽ. 

وأىةةّ السمةةد أىةةؽ سملبةةؽ أو ىمةةرأت أن يمةةؾ إمةةَأ مةةـ ا ةمةةِ ا رسمعةةِ يمةةَن يقةةق : إذا 

ص  الديْ ومهق مذ ٌل  ًمكـ أقمجُ مـ  ةذا وأقم ةؿ منهةَ: أن اإلمةَأ اًمشةَومعل 

مَأ أمحد يقق : يَ أمحد أىةّ أقملةؿ منةل سمَلةديْ  اًمقر  يمَن يقق  ًم لموذا اإل

َ  أو  ¢ومةةةٌذا ضمةةةَء  الةةةديْ قمةةةـ اًمنٌةةةل  َ  ومةةةيقملمنل سمةةةف  ؾمةةةقاء يمةةةَن طمجَزيةةة صةةةكوك

َ   أو...اًمخ.  َ   أو مٍمي  قمراىمو

 ةةةذا معنةةةَا: أن اًمشةةةوخ سموقةةةق  ًم لموةةةذا والؿمةةةؽ أن يمةةة   مةةةـ اًمشةةةوخ وشملموةةةذا ًمةةةف 

هؿ سموقةق : أى ةقا الزأ شمكقىةقا  َقمِ ًمف شم مذة  ًمكـ طمَؿمَ ؿ أن يكقن اًمقاطمد من

معةةةل  وال شمكقىةةةقا مةةةع اإلمةةةَأ أمحةةةد والمةةةع همةةةػما مةةةـ ا ةمةةةِ   ىةةةف يمةةة  ىمةةةَ  رب 

َسم ل لم  ﴿اًمعَعملم سمكؼ ذم اًمقرنن اًمكريؿ:   م   ق ة
ر  غم  ه   َ قم ة اى ة ق  ظم 

  ًمكةـ [40]الحجالر:﴾إ 

 ؿمق صَر ومو  سمعد  صَروا اًم  مذة  سمؾ شم مذة اًم  مذة ينهةقن قمةـ  ةذا اًم ع ةُ 

وقمـ  ذا اًم ك ؾ  وقمـ  ذا اًم كزب ن وًمذًمؽ وم  ينٌبل عمًلؿ أسمةدا  أن  طةر ذم 

سمًَمةةف أىةةف مةة ل  ا ةمةةِ ا رسمعةةِ قمملةةقا أرسمعةةِ أطمةةزاب ىكةةـ يمةة ن اًموةةقأ ىعمةةؾ أرسمعةةِ 

َ   ومةةع ذًمةةؽ ومةةيىمق : ًمةةق  أطمةةزاب  وأىةةَ أىمةةق : طمَؿمةةَ ؿ أن يكقىةةقا ىمةةد صةةنعقا أطمزاسمةة

َ  ومهؿ قمل ء  أمَ اًمو  قأ اًمذيـ يقومقن ا طمزاب ًموًقا سمعل ء.يمَىقا ومعلقا أطمزاسم

 ضمه ء.  مداظملِ:

إىةةةة  ًموًةةةةقا سمعلةةةة ء أىمةةةةؾ مةةةةَ يقةةةةَ   وميىةةةةَ مةةةةَ سموهمنةةةةل سمقةةةةك اًمةةةةدظمق  ذم  اًمشةةةةوخ:
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 شمشَصوؾ. 

ومٌذا ضمةَز ًملعلة ء اًمًةَسمقلم أن يك لةقا أو أن حيزسمةقا  ومةع ذًمةؽ ومهةؿ ب يشعلةقان 

ققًمقا م ؾ مَ قمملقا طمزسموةَت وم  ينٌبل ًملنَس اجلهلِ مـ أم ًَمنَ سمًَمنًٌِ إًموهؿ أىف ي

وىكةةةةـ ىعمةةةةؾ م ةةةةؾ طمكةةةةَي هؿ  ال  ويمةةةةذًمؽ.... مةةةةـ نصمةةةةَر اًم كةةةةزب سمقةةةةَء اجل قمةةةةِ 

 اعم كزسملم قمغم ال قملؿ  ال ي قؾمعقن ذم معرومِ ا طمكَأ اًمنمقموِ.

اعملقل: ـمُ ًمق ىمَمّ  َقمِ  قز سمدون أن يكقن هلةَ رةةوس وال هلةَ مًة ق  

علةةةةؿ  قمةةةةغم رشيطةةةةِ أن يكقىةةةةقا أو أمةةةةػم واشمشقةةةةّ مةةةةع سمعكةةةةهَ اًمةةةةٌعض قمةةةةغم ىنمةةةة اًم

 جم معلم مع سمعض  ومهؾ ذم  ذا اًمٌمء مـ...

  ذا اًمقاضمُ يَ أظمل.  اًمشوخ:

 ىعؿ يَ ؿموخ.  مداظملِ:

 وأن يكقىقا ؿمٌف م شقلم قمغم أؾمَؾموَت.  مداظملِ:

مةةَ ذم مةةَىع يةةَ أظمةةل  سمةةس مةةَ حيةةَرسمقا سمعكةةهؿ اًمةةٌعض مةةَ يققًمةةقا: ىكةةـ  اًمشةةوخ:

 ًم كزب واًم ك ؾ.ومقط وااظمريـ ًموًقا منَ   ل أصمَر ا

 (  00/ 40/ 00/ 528) اهلدى والنور /
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 ِن ٍِاك واٌع وَ التعأُ  

 وع األحصاب الطٗاضٗٛ؟

ـموةةةةةُ. اًمًةةةةةًا  اجةةةةةَمس يقةةةةةق :  ةةةةةؾ دقمةةةةةقة  ةةةةةذا ا طمةةةةةزاب ًملقةةةةةَء  مداظملةةةةةِ:

  َ واًم عَون وىٌذ اج قمَت جمد  ذم ى ريمؿ اان؟ وىمد شمشرز  ذا اًمدقمقة دممع

يةرون حتةزب  َقمةَهتؿ  ومة  رأيكةؿ سمةَر  اهلل ضمديدا  مـ صًَم  اجل قمَت اًمذيـ 

 وموكؿ ذم  ذا اًمٌَب؟.

اًمشةةوخ: ىكةةـ مةةَ ىم نةةع أسمةةدا  قمةةـ أن ىمةةد يةةدىَ إمم يمةةؾ مةةـ يةةدقمقىَ إمم اًم شةةَ ؿ  

واًم عةةَون ًمكةةـ سمًَمنمةةط ا ؾمةةَف اًمةةذ  ىكةةـ ىةةديـ اهلل سمةةف: قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ  

ًمةؽ أن شمقضمةد ومكؾ مةـ دقمَىةَ إمم ذًمةؽ ومةنكـ ىًة جوُ وى عةَون وال ى شةك سمعةد ذ

يم لةةِ ضمديةةدة  ةةل م ةةؾ ؾمةةَسمقَهتَ مةةـ االىكةةراأل ىملةةو   أو يم ةةػما  قمةةـ اًمك ةةَب واًمًةةنِ  

و ذا فمَ رة سمدت اان مع ا ؾمػ سمًَمنًٌِ ًمٌعض إظمقاىنَ اًمةذيـ يمةَىقا وال يزاًمةقن 

وا ًيدىدىقن طمق  اًمدقمقة إمم اًمك َب واًمًنِ ومنهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم  وًمكةنهؿ سمةد

اًمًوَف وسمذًمؽ ؾموكعػ ىشَـمهؿ ذم اًمدقمقة  منذ أمد ىمريُ يعملقن ذم اعمجَ 

 ًملمًلملم سمعَمِ إمم أن ي عرومقا قمغم إؾم مهؿ قمغم وقء اًمك َب واًمًنِ.

سمَالظم  ةةةَر: ال ىم نةةةع أن ى عةةةَون سمنمةةةط قمةةةغم أؾمةةةَس اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ ومةةةنهٓ 

 اًمًلػ اًم ًَم . ىعؿ.

 (00:  30: 57/   320) اهلدى والنور / 
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 س الدميكساط٘ حيػس يف ِن الفه

 فهس الفسم الطالٛ؟

ن أ ةؾ اًمك ةَب ال إأ»: ¢الديْ اًمذ  يرويف معَويِ قمةـ رؾمةق  اهلل  مداظملِ:

 وؾمٌعلم ومرىمِ  وشمشؽم   ذا ا مةِ قمةغم صم صمةِ وؾمةٌعلم ومرىمةِ اصمنةَن اومؽمىمقا قمغم اصمنلم

 .. «وؾمٌعلم ذم اًمنَر وواطمدة ذم اجلنِ

 اصمنلم وؾمٌعلم ذم اًمنَر واطمدة.. اًمشوخ:

ذم اجلنةةِ أال و ةةل م ةةؾ مةةَ أىةةَ قملوةةف وأصةةكَ    ةةؾ اًمديمقراـموةةِ ذم  مداظملةةِ:

 ذا اًمزمةَن أو ا طمةزاب ... ذم سم دىةَ شمكةؿ  ةذا الةديْ وموهةَ.. يكةقن مةـ اًمشةر  

  ذا اًمشر  اصمنلم وؾمٌعلم؟

َ  ًموًةةةةةّ إؾمةةةةة موِ  ًمكةةةةةـ اعمق ةةةةةقد سمةةةةةًَمشر   اًمشةةةةةوخ: ال  وإن يمَىةةةةةّ  ةةةةةل ـمٌعةةةةة

وةةِ واًمشةةوققموِ وإمم نظمةةرا  ةةذا ًموًةةّ ومةةر  دينوةةِ اعم  لشةةِ ذم اًمةةديـ  واًمديمقراـم

  ذا ومر  قمل ىوِ ومهذا ظمَرضمِ قمـ داةرة اإلؾم أ  وو  ًمؽ اجلقاب؟

َ   ذا اإلىًَن اًمةذ  يكةقن قمةغم اًمشطةرة مةـ أوالدىةَ مة    ... ىكةـ  مداظملِ: ـمٌع

المد هلل سمشكؾ اهلل صمؿ ومكؾ ... وقمل دينل أن  ذا ـمريةؼ..  ةذا ىجةَة إن ؿمةَء اهلل 

.  ىةةف حم مةةؾ يةةي  أوالدىةةَ  مةة   : يةةي  يكةةقن قمنةةدىَ  نةةَ ذم ا ردن طمةةزب يملنةةَ ..

 اًمققموِ اًمعرسموِ ويمذا يشكر أن  ذا اًمطريؼ اعمً قوؿ م   ..

َ .. اًمشوخ:  مـ أيـ ؾموشكر أيك
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 سمًَمدقمقة اًمذ  يدقمق َ ًمف.. مداظملِ:

 ظمرضمّ اعمًيًمِ قم  يمنّ ذم صددا. اًمشوخ:

ؿ  ﴿اهلل ىمَ :  ن ٌ   ك  ؾ  ى  ال   ىم ؾ     ـ  أ قم ة   ي ن  ة  ال  و ةَة   *سم َ  ظم 
ؿ  ذم  و ه  ع  ؾ  ؾم ة ـ  و ة ي

ذ  اًم ة

 َ ن ع  ةةة ن قن  ص 
ةةة  ً
ٌ قن  أ يش  ةةةؿ  حي   ةةة  ً ؿ  حي   ةةة و َ و    ى  ر  ةةةؿ   *اًمةةةد   ر 

ةةةَت  وا سم آي  ر  ةةة ش  ـ  يم  ي
ذ  ةةة أ وًم   ةةةؽ  اًم 

َة ف   ًم ق  َ  ًمكـ  ةؾ ىقة [105 - 103 ]الكهف:﴾و  ق  ومًَمكشَر حيًٌقن أيشؿ حيًنقن صنع

 يشَ ومرىمِ مـ اًمشر  اًم  صمِ واًمًٌعلم؟ ... ال.إقمـ اًمكشَر 

 اًمً أ قملوكؿ.

 ( 00:  56: 42/   319) اهلدى والنور / 

 املٗجام الٕطين

 ؿموخ ىمكوِ اعمو َ  اًمقـمنل ال سمد اىف وصلكؿ ؿمي قمـ ظمؼم َ...؟ مداظملِ:

 ال واهلل  أىَ ؾميًمّ أىف ظمرج اعمو َ  اًمقـمنل ىموؾ: ال. اًمشوخ:

من  ةةق مةةَ ظمةةرج  ًمكةةـ يم ٌةةقا ذم اًم ةةكػ أىةةف يعنةةل: ظمةة   يعنةةل: ًمةة مداظملةةِ:

. َ  ا يَأ ا ظمػمة مـ  ذا اًمشهر ظم   مًِ قمنم ؾموكقن من هو

 مَ قملوؽ  ًمكـ مَ  ق مكمقىف؟ اًمشوخ:

مكمقىف اًمعةَأ يةَ ؿمةو نَ يعنةل: شمقيموةد  ةذا اًمديمقراـموةِ سمةين ذم طمريةِ  مداظملِ:

اًمةةةذ    ةةةَر اًمةةةذ  يريةةةدا يعنةةةل: قمقَةديةةةِ طمريةةةِ شمعدديةةةِ طمزسموةةةِ  أىةةةف اًمشةةةعُ  ةةةق 

 ا ؿموَء اًم ل يدىدن طمقهلَ ذم اًمدومَشمر وذم طمق  اًمديمقراـموِ.

 مَ ذم  ء ضمديد. اًمشوخ:

 مَ ذم  ء ضمديد. مداظملِ:



 حكه الدميقراطية  ------------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

775 

 مَ ذم ضمديد الكؿ معروأل. اًمشوخ:

 الكؿ واطمد. مداظملِ:

 معذرة. اًمشوخ:

 ( 00: 27: 33/ 344) اهلدى والنور /

 ٖٔدافع عٍّاحهي وَ ٖتبٍٜ الدميكساطٗٛ 

ؿمو نَ  سمعض اًمدقمقات اان اًم ل شمر  دظمةق  اًمؼمعمَىةَت واًمةقزارات  مداظملِ:

يةةةةةةذسمقن قمةةةةةةـ اًمديمقراـموةةةةةةِ وي ٌنقيشةةةةةةَ  وىكةةةةةةـ ىعلةةةةةةؿ أن اًمديمقراـموةةةةةةِ  ةةةةةةل طمكةةةةةةؿ 

اًمطةةةَهمقت و ةةةل يمشةةةر  ومشةةةل أ  داةةةةرة  ةةةًالء  سمةةةؾ ؾمةةةمعّ أطمةةةد ؿ يقةةةق  عمةةةَ رأ  

ىمةةَ :  ةةؾ شمًةةم  زم أن أرد مقًَمةةِ ًمشةةو نَ أسمةةق مًَمةةؽ ذم اعمجلةةِ اجلديةةدة ا صةةًَمِ  

  ومهةةذا يعنةةل  ةةؿ َقمةةغم  ةةذا اعمقةةَ  اًمةةذ  ؿمةةو نَ هيةةَضمؿ وموةةف اًمديمقراـموةةِ وين قةةد 

 ي ٌنقيشَ ويدقمقن إًموهَ  مَذا ىقق  ذم  ًالء؟

يَ أظمل أىَ وال أفمـ همػم  قمنةدا ضمةقاب همةػم مةَ ؾمةٌؼ  ال سمةد مةـ اًم شريةؼ  اًمشوخ:

مقًَمةةِ ا ؾمةة َذ أسمةةق مًَمةةؽ   سمةةلم ا مةةريـ   ةةذا اًمةةذ  أىةةّ شمشةةػم إًموةةف  يم ةةُ ردا  قمةةغم

طمونذا  ؾمو ٌلم مقىمشف إن يمَن يمَومرا  مرشمدا  قمـ دينف  أو يكقن وعوػ اإلي ن يريةد 

َ  -أن ينَوم  وأن يدا ـ ومَ ؿمَسمف ذًمؽ  ومة  يكشةل  أىةّ شمعةرأل و ةذا   رىةَ  -أيكة

َ  -إمم سمكْ ىمد يكقن   مه    ذم اجللًِ اًمًَسمقِ ذيمرىَ اايِ سميـمراومهَ اًم  صمِ -أيك

ي و  ﴿ ون  وم  ر 
َوم  ةةة ك  ؿ  اًم  ةةة ؽ    

ةةةَعم  قن  ﴿  [44]المائالالالد : ﴾ًم   ةةة ؿ  اًم   ةةة ؽ    
ًم   ةةة ي و    [45]المائالالالد : ﴾وم 

قن  ﴿ ق  َؾم  ش  ؿ  اًم  ؽ    
ًم    ي و    وأرشىَ إمم أىف يم  ينقًةؿ اًمكشةر إمم  ةذيـ [40]المائد : ﴾وم 

اًمقًةةةملم  يمةةةذًمؽ اًمشًةةةؼ  ويمةةةذًمؽ اًم لةةةؿ  اان أريةةةد أن أذيمةةةر سم قًةةةوؿ صمةةةَن  ًملشةةةظ 

َ  -ـ أن  ةةذا اًم قًةةوؿ ؾموقيضةة راسمةةع  وأفمةة قمةةغم مشةةكلِ ىمةةد شمكةةقن ىمَةمةةِ ذم  -أيكةة
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ذم  -شمٌةَر  وشمعةَمم-صدور سمعض إظمقاىنَ مـ ـم ب اًمعلؿ  ومكوةن  ىقةرأ ىمةق  اهلل 

: -قملوف اًم  ة واًمً أ-اعمنَومقلم أيشؿ ذم اًمدر  ا ؾمشؾ مـ اًمنَر  صمؿ ىقرأ ىمقًمف 

ث يمةةةذب  وإذا وقمةةةد أظملةةةػ  و» ومهةةةؾ  «إذا اًمتةةةـ ظمةةةَننيةةةِ اعمنةةةَومؼ صمةةة ث: إذا طمةةةد 

يكةةقن  ةةذا اعمنةةةَومؼ ذم اًمةةدر  ا ؾمةةشؾ مةةةـ اًمنةةَر  اايةةِ شمقةةةق  ذم اعمنةةَومقلم أيشةةةؿ: 

ـ  اًمن ةةَر  ﴿
ةة ؾ  م  ش  ةة  ا  ؾم 

ر     اًمةةد 
لم  ذم 
نيةةِ »  واًمرؾمةةق  يقةةق : [145]النسالالا : ﴾إ ن  اعم  ن ةةَوم ق 

ث يمذب  ث يمذب  ؾ يكقن ذم اًم«اعمنَومؼ صم ث: إذا طمد  در    ومهذا اًمذ  إذا طمد 

ا ؾمةةشؾ مةةـ اًمنةةَر  اؾم كيةةوا اًم قًةةوؿ اًم ًَمةةْ   ةةذا اًمةةة قمشةةقا  اًمًةةَسمؼ  اؾم كيةةوا 

معةةل اًم قًةةوؿ اًمًةةَسمؼ   ةةذا اًمةةذ  يًةة كؾ اًمكةةذب أو اجوَىةةِ أو مةةَ ؿمةةَسمف ذًمةةؽ مةةـ 

اعمعةةَأ اًم ةةل ذيمةةرت ذم  ةةذا الةةديْ أو ذم همةةػما  اؾمةة كؾ ذًمةةؽ سمقلٌةةف  ومهةةق ذم 

َ ن إذ ذم  -قملوةةةف اًمًةةة أ-ا  يموةةةػ اًمرؾمةةةق  ضمهةةةنؿ ومةةةع اعمنةةةَومقلم  ال  اؾمةةة كلف قمملوةةة

َ    ةةذا يمم ةةؾ يم ةةػم مةةـ اايةةَت أىةةف قممةةؾ قممةةؾ   ةةذا الةةديْ ضمعةةؾ نيةةِ اعمنةةَومؼ صم صمةة

اعمنةةَومقلم   ةةذا اًمةةذ  يقةةق : أؿمةةهد أن ال إًمةةف إال اهلل وأن حممةةدا  رؾمةةق  اهلل  ذًمةةؽ 

يً لزأ أن حيرأ مَ طمرأ اهلل ورؾمقًمف  ومٌذا  ق اؾم كؾ مَ طمرأ اهلل ورؾمقًمف  وموكقن 

ظمًَمػ ومعلف ىملٌف  ىمد ظمًَمػ ومعلف اقم قَدا  ًمكـ  نَ اعم ًَمشِ مـ ىققموِ   لػ ىمد 

قمـ خمًَمشِ فمَ ر اعمنَومؼ اًمكَومر ًمٌَـمنةف  اعمنةَومؼ اًمةذ   ةق ذم اًمةدر  ا ؾمةشؾ مةـ 

 .اًمنَر يكمر اًمكشر وي هر اإلؾم أ  يكمر اًمكشر ويكمر اإلؾم أ

 ... مداظملِ:

-ذا اًمةةذ  ىمةةَ  وموةةف اًمرؾمةةق  ىعةةؿ  يكةةمر اًمكشةةر وي هةةر اإلؾمةة أ  أمةةَ  ةة اًمشةةوخ:

   ةةق يكةةمر اإليةة ن  وي هةةر قممةة   ظمةة أل مةةَ «نيةةِ اعمنةةَومؼ صمةة ث»: -قملوةةف اًمًةة أ

أمةةرا اإلؾمةة أ  ومةةًَم قك مةةع اعمنةةَومؼ ذم  ةةذا اًم ةةقرة ًمةةوس ذم القوقةةِ  اًمشةةر  يمٌةةػم 

ضمةةةدا   اعمنةةةَومؼ اًمكةةةَومر  ةةةق يمةةةَومر سمقلٌةةةف مًةةةلؿ ذم فمةةةَ را   ةةةذا اعمنةةةَومؼ اًمةةةذ  مةةةـ 
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ث  يمةةةذب   ةةةق مةةةًمـ ذم ىملٌةةةف ًمكنةةةف  ةةةًَمػ ذم قمملةةةف طمكةةةؿ دينةةةف قم م ةةةف: إذا طمةةةد 

إمم نظمةرا   «نيةِ اعمنةَومؼ صمة ث»: -قملوةف اًمًة أ-اًمذ  قممؾ سمف نمـ سمةف  ًمةذًمؽ ىمةَ  

َ  -إذا  اًمنشةةةَ   ينقًةةةؿ إمم ىمًةةةملم: ىشةةةَ   لةةةد صةةةَطمٌف ذم اًمنةةةَر  وىشةةةَ  ال  -أيكةةة

ٌطـ اًمكشةر  لد صَطمٌف ذم اًمنَر  اًمنشةَ  اًمةذ   لةد صةَطمٌف ذم اًمنةَر  ةق اًمةذ  ية

وي هةةةةر اإلؾمةةةة أ  اًمنشةةةةَ  اًمةةةةذ  ال  لةةةةد  ةةةةق اًمةةةةذ  يٌطةةةةؾ اإليةةةة ن وي هةةةةر قممةةةة   

إمم نظمةةرا   «نيةةِ اعمنةةَومؼ صمةة ث»: -قملوةةف اًمًةة أ- ةةًَمػ وموةةف اإلؾمةة أ  ًمةةذًمؽ ىمةةَ  

ومهةةذا اًمةةدىمَةؼ ينٌبةةل أن ىكةةقن قمةةغم معرومةةِ رةةَ طم ةةك مةةَ ىقةةع ذم إومةةراط أو شمشةةريط  

َ  وأ ةؾ اًمًةنِ  طم ك مَ ىكشر مًةل   سمةذىُ ومنقةع ذم خمَ ًمشةِ اًمًةلػ اًم ةًَم   وعة

َ  -وال ى ًةةةَ ؾ  ىقةةةق : معلةةةوش  ومنقةةةع ذم اإلرضمةةةَء اًمةةةذيـ يمةةةَىقا يققًمةةةقن: ال  -أيكةةة

ييةةة مةةةع اإليةةة ن مع ةةةوِ  وال ينشةةةع مةةةع اًمنمةةة  طمًةةةنِ  ىكةةةـ ىقةةةق : ال ينشةةةع مةةةع 

 اًمنم  طمًنِ  ًمكـ ىقق : يي ذم اإلي ن اعمع وِ. واإلي ن يم  شمعلمقن 

شةع مةع اًمنمة  طمًةنِ  ًمكةـ ىقةق : يية ذم اإلية ن اعمع ةوِ. ىكـ ىقةق : ال ين

َ  يقٌةةةؾ اًمزيةةةَدة واًمةةةنقص  وزيَدشمةةةف سمًَمطَقمةةةِ وىق ةةةَىف  واإليةةة ن يمةةة  شمعلمةةةقن  وعةةة

َ  واطمةةدا    سمَعمع ةةوِن إذا  اًمنشةةَ  يمةةًَمكشر يمًَمشًةةؼ يمةةًَم لؿ  ال يمكةةـ أن يًةةَ  مًةةَىم

َ أىةس   ةذا ىمةد يةرد وإى  طمًُ مَ ىمةَأ ذم اإلىًةَن  ومهةذا اعم ةَ  اًمةذ  ذيمرشمةف يةَ أسمة

قمةةةغم ا ؾمةةة َذ أسمةةةق مًَمةةةؽ أو قمةةةغم همةةةػما  ًمكةةةـ ينٌبةةةل أن ىن ةةةر إمم ردا   ةةةؾ  ةةةق رد 

 يٍمح سميىف ينكر رشع اهلل  ومهق مرشمد قمـ دينف.

  ق ضمر  سمونل وسمونف ىقَش يَ ؿموخ. مداظملِ:

 ـموُ. اًمشوخ:

 أىمر اًمديمقراـموِ. مداظملِ:

َ    مَ سموهمنَ يَ أظمل  ذا اًمك أ جممةؾ مةَ سموهمنةَ اًمشوخ:  ةؾ أىكةر طمكة   رشقموة
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 ؾ أىكر م    قمغم ا ؾم َذ مَ ىمًَمف مَ اؾم د  سمف مـ نيِ أو طمديْ... وىمَ  م   : إىف 

  .يَ أظمل  ذا مش وىم ف اان مش زمَىف  أمَ

 أأ  ق م يوٌ  ذم إىمرارا ًملديمقراـموِ. مداظملِ:

  ق م يو   ًمكـ... مداظملِ:

  ذا اًمًًا . مداظملِ:

 نا نا. اًمشوخ:

 ق  أىَ قمقود  ؾملشوِ.يق مداظملِ:

  ههف. مداظملِ:

  ف.  اًمشوخ:

 اًمعجوُ يعنل. مداظملِ:

ـموُ  أى ف اان عمَ ىمَ  ًمؽ إىف  ق يقر اًمديمقراـموِن  ؾ ؾميًم ف مَ  ل؟  اًمشوخ:

و ؾ سمك ّ معف ذم سمعض أضمزاةهَ طم ةك شملقمةف طمجةرا ؟ مةَ يكشةل أىةف ىيظمةذ اًمكة أ 

  كذا قمغم إـم ىمف  ال سمد مـ اؾم ش َ  يَ أظمل؟

 ضمزا  اهلل ظمػم يَ ؿموخ. لِ:مداظم

 ىعؿ. اًمشوخ:

 ىن  ر ردا إذا . مداظملِ:

  ههف. مداظملِ:

  ؾ أومًكّ ًمف اعمجَ  سمًَمرد؟ اًمشوخ:
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 أىَ ىملّ ًمف  َت اًمرد. مداظملِ:

 ال  اهلل هيديؽ  هف. اًمشوخ:

. مداظملِ:  ... اسم داء 

 نا. أؾملشل وديمقراـمل. اًمشوخ:

 اهلل أيمؼم. مداظملِ:

  هف. اًمشوخ:

 أؾملشل مع ززم. ؿموخ مداظملِ:

 أيقا  ههف  ىعؿ. اًمشوخ:

 ( 00: 22: 35/ 672) اهلدى والنور /
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 ِن الدميكساطٗٛ ِ٘ احلن؟

اًمًةًا : يةَ ومكةولِ اًمشةوخ! اًمديمقراـموةِ يملمةِ أضمنٌوةِ شمةؽمدد قمةغم أًمًةنِ الكةَأ 

وشمعنةةةل قمةةةغم مةةةَ ي هةةةر ى ةةةَأ همةةةر  ا ؾمةةةلقب  وىمةةةد اقم ؼم ةةةَ يم ةةةػم مةةةـ اجل قمةةةَت 

ةة م  مك سمةةَلكؿ اًمشةةرد  اًمةةذ  ال ي  اإلؾمةة موِ طمةة   عمةةَ يًةة مةةـ اعمشةةَريمِ   ا  ـ أطمةةدك 

وؾممعنَ َ قمغم أًمًنِ ىمَدة سمعض اجل قمَت يمكجِ قمةغم اج ةؿ الكةقمل قمةغم 

أن اًمةةٌعض ىموةةد َ سمًَمديمقراـموةةِ ىموةةد َ سمَإلؾمةة أ  وىمةةد ىةةَ  اعمًمنةةقن اًمديمقراـموةةِ 

َ  مةةـ اعمنَصةةُ وإن يمَىةةّ ذم  مةةـ صةةشقأل اجل قمةةَت والريمةةَت اإلؾمةة موِ ؿمةةو 

  ػم مـ ا طموَن ظمَويِ اعمكمقن  ويكَد يكقن ذم اًمومـ صقر عم ؾ مَ ذيمرشمؿ.يم

واًمًةةًا : مةةَ مقىمةةػ اإلؾمةة أ مةةـ م ةةؾ  ةةذا اعم ةةطلكَت اًمبرسموةةِ  و ةةؾ شمةةروا 

االؾمةةةة شَدة مةةةةـ اًمنةةةةقاطمل اإل َسموةةةةِ ًملديمقراـموةةةةِ ًملقصةةةةق  إمم منَصةةةةُ جدمةةةةةِ 

 اإلؾم أ أو طم ك ل يِ اجل قمِ اإلؾم موِ قمغم ا ىمؾ؟

َ   وًمًةةنَ مةةع يمةةؾ  ةةذا اجل قمةةَت اًم ةةل اجلةةقاب َ  مةةـ ذًمةةؽ إـم ىمةة : ال ىةةر  ؿمةةو 

شمرؿم  أىشًهَ ًم كقن أقمكَء ذم م ؾ  ذا اًمؼمعمَىَت اًمقَةمِ قمغم همػم رشع اهلل قمز 

وضمةةةةةةؾ واًم ةةةةةةل منهةةةةةةَ اًمةةةةةةن ؿ اًم ةةةةةةل شمةةةةةةَرة يمولةةةةةةقن إمم شمًةةةةةةمو هَ سمَالؿمةةةةةةؽمايموِ وشمةةةةةةَرة 

ؾ اعمًةةلؿ اًمٌ ةةػم ذم سمًَمديمقراـموةةِ   ةةذا ذم القوقةةِ ىةةذر ظمطةةػمة ضمةةدا  شمةةد  اًمعَىمةة

  َ َ  أن  ةةًالء اًمةةذيـ حيكمةةقن اعمًةةلملم  ةةؿ ًموًةةقا طمكَمةة دينةةف أوال  صمةةؿ ذم أم ةةف صمَىوةة

سمؾ  ؿ حمكقمقن  وًموّ أيشؿ يمَىقا حمكقملم مـ مًلملم مـ أم ةَهلؿ  وًمكةنهؿ 

حمكقمقن مـ اًمكشَر اًمةذيـ ال يراىمٌةقن وال ي طم ةقن ذم اعمًةلملم إال  وال ذمةِ  



 حكه الدميقراطية  ------------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

777 

ِ اًمديمقراـموةةِ ذم مةةزاضمكؿ وذم مزاضمنةةَ  نةةَ  ةةل طمدي ةةِ م ةةك اى نمةةت  ةةذا اًمكلمةة

قمهةةةةد وإن يمَىةةةةّ ىمديمةةةةِ معروومةةةةِ ذم سمعةةةةض اًمةةةةٌ د اًمبرسموةةةةِ وسم َصةةةةِ أمريكةةةةَ اًم ةةةةل 

حتةةةةَو  اان أن شمًةةةةوطر سميومكَر ةةةةَ وسممٌَدةهةةةةَ اًمكةةةةَومرة قمةةةةغم اًمةةةةٌ د اإلؾمةةةة موِ وال 

َؾمةؿ يشقهتَ وال يعقز َ أن دمد مةـ اعمًةلملم أن دمةد مةـ اعمًةلملم أى ةَرا  هلةَ سم

اًمديمقراـموةةِ   ةةذا يمةة  ضمةةَء ذم ؾمةةًاًمؽ ًمش ةةِ أضمنٌوةةِ وأىةةَ ال أىًةةك أن ذم مك ٌ ةةل 

 ةةذا يم ةةَب ذم طموةةَة أو شمر ةةِ قممةةر سمةةـ اجطةةَب ر  اهلل قمنةةف ـمٌةةع  ةةذا اًمك ةةَب 

مةةةةةـ ىكةةةةةق أرسمعةةةةةلم مًةةةةةلم ؾمةةةةةنِ يم ةةةةةُ ذم أؾمةةةةةشؾ اًمعنةةةةةقان : أو  ديمقراـمةةةةةل ذم 

اًمديمقراـموةةةِ معنةةةك رشقمةةةل  اإلؾمةة أ  يمةةةذسمقان  ىنةةةَ أوال  ًمةةةق أردىةةةَ أن ىعطةةل ًمكلمةةةِ

وملةةةوس قممةةةر سمةةةيو  ديمقراـمةةةل إؾمةةة مل وإىةةة   ةةةق شمةةةَسمع ًمًةةةود اًمٌنمةةة قملوةةةف اًم ةةة ة 

واًمًةة أ  ومةةع ذًمةةةؽ وملةةوس هلةةذا اًمكلمةةةِ معنةةك إؾمةة مل صةةةكو ن  يشةةَ شمعنةةةل أن 

الكةةةةؿ ًملشةةةةعُ  شمعنةةةةل أن الكةةةةؿ ًملشةةةةعُ و ةةةةذا مةةةةع فمهةةةةقر سمط ىةةةةف  وخمًَمش ةةةةف 

وًموس ًملشعُ واًمشةعُ شمةَسمع ًملككةؿ  ًمن قص اًمنمع اإلؾم مل أال إن الكؿ هلل

َ  الكؿ ًملشعُ.  اإلؾم مل   ذا اًمديمقراـموِ شمعنل ود الكؿ اإلؾم مل متَم

م َ  ال ينًَا اًم َريخ شمَريخ  ذا اًمقرن و ق أن ا مريكَن سمدا هلؿ ذم دمةرسم هؿ 

أن اجمر  ل يم  ضمَء ذم سمعةض ااصمةَر قمنةدىَ أأ اجٌَةةْ  قمرومةقا أيشةَ أأ اجٌَةةْ 

ذا ااومةةةِ ذم سم د ةةةؿ ومَ ةةةذوا ىمةةةرارا  ًم كةةةريؿ اجمةةةر  ا ةةةذوا ىمةةةرارا  ذم سمَى شةةةَر  ةةة

اًمؼمعمَن جملس اًمشعُ وًمكـ هقمَن مةَ اوةطروا إمم أن يلبةقا  ةذا اًمقةرار سمقةرار 

نظمةةر يٌةةو  اجمةةر  ن اًمشةةعُ مةةَ صةةؼم قمةةغم  ةةذا اًم كةةريؿ ومةةَ دامةةّ اًمديمقراـموةةِ 

 . ل طمكؿ اًمشعُ ومٌذا  اًمشعُ حيلؾ واًمشعُ حيرأ طمًُ  قا ؿ

 اإلؾم أ أقمز مـ أن يًمك سمَؾمؿ أضمنٌل يمَومر ينطق  حت ف اًمك   اعمٌلم.

َ  ال همٌَر وال ؿمةَةٌِ  َ  رصوم سمؾ أىَ أىمق : ًمق يمَىّ اًمديمقراـموِ شمعنل معنك إؾم مو



 حكه الدميقراطية  ------------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

777 

َ  سملشةظ يمةَومر أضمنٌةل  وًمةذًمؽ ومةنكـ ىنكةر  قملوف ىكةـ ال ىجوةز أن ىًةمل معنةك رشقموة

 ًمعرسموِ اًموقأ مـ ىَطمو لم: ذا االؾم ع   اًمذ  سمدأ ي هر ذم سمعض اًمٌ د ا

أوال  مـ ىَطموِ اعمعنكن  ىف يعنل يم  ىملنَ: أن الكؿ ًملشعُ و ذا يم أ سمَـمؾ 

ومةةٌن الكةةؿ إىةة   ةةق هلل قمةةز وضمةةؾ  صمةةؿ مةةـ ىَطموةةِ اًملشةةظن  ىةةف ًمشةةظ همةةر  أضمنٌةةل ًمةةق 

 ةق ـمَىةِ همرسموةِ مقو ةِ ومكوةػ وريمَن ي كمـ معنك صكو  مَ ىر  اؾم ع ًمفن  يشةَ 

 ًملنميعِ. ي كمـ معنك خمًَمػ

هتَ سمًَمدقمقة مـ  نَ ىكـ ىنكر قمغم سمعض اجل قمَت اإلؾم موِ اًم ل شمرومع قمقػم

إمم اًمديمقراـموِ وًمق أيشؿ يزينقيشَ سمكلمةِ إؾمة موِ وموققًمةقن: ديمقراـموةِ إؾمة موِ  

ًمقد اسم لونَ ذم  ذا اًمعٍم  َ طمذرىَ ىٌونَ صلقات اهلل وؾم مف قملوف مـ ىمٌؾ أن ىقع 

ًموكةةةةقىـ ذم أم ةةةةل أىمةةةةقاأ ينمةةةةسمقن اجمةةةةر »: ¢ىمةةةةَ   ذم م ةةةةؾ مةةةةَ وىمعنةةةةَ وموةةةةف طموةةةةْ

  ىمةةدي   ؾمةةمقا اجمةةر ىٌوةةذا   وضمةةر   نةةَ ظمةة أل سمةةلم سمعةةض «يًةةمقيشَ سمبةةػم اؾمةةمهَ

 اًمشقهَء اًمعراىمولم وهمػم ؿ واًمًنِ شمقق  رصاطمِ: مَ أؾمكر يم ػما ومقلولف طمراأ.

ًمكـ ذم اًمعٍم الًَ أصٌكّ  ذا اعمًكرات شمًمك سميًمشَظ رىموقِ وىَقممِ 

(  وىكةةةةةق ذًمةةةةةؽ مةةةةةـ ا ًمشةةةةةَظ  يمةةةةة  يًةةةةةمقن اًمرسمةةةةةَ ومَةةةةةةدة  طم ةةةةةك ؾمةةةةةكلإىٌوةةةةةّ  و)

اعم نمقملم  طم ك اإلؾم مولم اًمذيـ ي مًكقن سمَإلؾمة أ إمم طمةد مةَ اىطةغم قملةوهؿ 

 ةةةةذا االؾمةةةةؿ ومةةةة  شمعةةةةقد  ال شمكةةةةَد شمًةةةةمع مةةةةنهؿ اؾمةةةة ع   يملمةةةةِ اًمرسمةةةةَ وإىةةةة  سمةةةةديلهَ 

 ىِ ا ظمػمة سملم اعمًلملم. ًمشَةدة   ذا يملف وىمع ذم  ذا ااوا

ذًمةةةؽ االؿمةةةؽمايموِ اإلؾمةةة موِ  ىمٌةةةةؾ اًمديمقراـموةةةِ اإلؾمةةة موِ  وموةةةف إؿمةةةةؽمايموِ مةةةـ 

إؾم موِ وأًمشّ سمعض اًمك ُ ذم ذًمؽ  وطمَوًمقا ذم سمعض ا طمكَأ اًم ل شم كمنهَ 

اإلؿمؽمايموِ اًمكَومرة أن ي ٌبق َ سم ٌبِ إؾم موِ وىمع سمعكهؿ ذم م ؾ  ذا  مـ  ذا 

َ  اًمٌنةةةةق  اإلؾمةةةة موِ  ةةةةذا م ةةةةَةُ اعمًةةةةلملم  َ   اًمقٌوةةةةؾ أيكةةةة مةةةةـ  ةةةةذا اًمقٌوةةةةؾ أيكةةةة
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ا ىَؿمةود اإلؾمة موِ يملهةَ شمنٌةع مةـ منٌةع واطمةد و ةق يًةمقيشَ سمبةػم اؾمةمهَ شمًةةمعقن 

سمةةةةةًَمشنقن اجلمولةةةةةِ وشمًةةةةةمعقن سمَعمنمةةةةةوسمَت اًمروطموةةةةةِ  قمةةةةةغم  ةةةةةذا اعموةةةةةزان يملمةةةةةِ 

َ  سمةَهلل  اًمديمقراـموِ ذم اًمعٍم الًَ اان  وًمذًمؽ ومنكـ ىكذر يمؾ مةـ يمةَن مًمنة

َ  أن يبةةةؽم سمةةة  ي ًةةةمك سمًَمديمقراـموةةةِ أو سمًَمديمقراـموةةةِ اإلؾمةةة موِ ومٌيشةةةَ ورؾمةةةقًمف طمقةةة

ى َأ يمَومر  أًمًّ شمر  أن مـ ـمر   ذا اًمن َأ إضمراء االى  َسمَت ومَ معنك إضمةراء 

اى  َسمَت معنَا وظمةوؿ ضمةدا  ضمةدا  مةـ اًمقضمهةِ اإلؾمة موِ  أوال  اًم ًةقيِ سمةلم اعمًةلؿ 

ؾ  ا﴿واًمكَومر  اًم ًَم  اًمطًَم   ورسمنَ قمز وضمؾ يقق :  ع  ن ج  لم  أ وم 
م  ر  َعم  ج  لم  يم 

ل م   ً عم  

قن   ةةةةةة م  ك  و ةةةةةةػ  حت   ؿ  يم  ةةةةةة ك  َ ًم  ةةةةةة    ةةةةةةذا اًمن ةةةةةةَأ ى ةةةةةةَأ االى  َسمةةةةةةَت [36-35]القلالالالالالالم:﴾* م 

اًمديمقراـمل ال يشر  أوال  سملم مًلؿ ويمةَومر  ال يشةر  سمةلم صةًَم  وجمةرأ  ال يشةر  

سملم رضمؾ وامرأة  يمؾ  ةًالء هلةؿ طمريةِ االى  ةَب أن ين  ةُ وأن ين  ةُ  أ : أن 

رأة اًمشَؾمةةةةقِ اًمشةةةةَضمرة اعم ؼمضمةةةةِ سمةةةةؾ اًمكةةةةَومرة ىشًةةةةهَ وم  ةةةةٌ  قمكةةةةقا  ذم شمرؿمةةةة  اعمةةةة

اًمؼمعمَن سمؾ شم ٌ  وزيرة مـ اًمقزراء ورسم  يي  يقأ شم ٌ   ل الَيممةِ وي ةد  

ذم أىمةةةؾ مةةةـ ذًمةةةؽ قمةةةغم  ةةةًالء ىمقًمةةةف قملوةةةف اًم ةةة ة واًمًةةة أ يمةةة  ضمةةةَء ذم صةةةكو  

أ اًمةديمقراـمل اًمةذ   ذا مـ نصمةَر اًمن ةَ «مَ أومل  ىمقأ وًمقا ىمقمهؿ امرأة»اًمٌ َر  : 

يراد اان ومروف قمغم اًمٌ د اإلؾم موِ سمَؾمؿ الكمِ واًمًوَؾمِ اًمنمقموِ  و ذا مـ 

نصمةةةةَر همةةةةزو اًمكشةةةةَر ًمةةةةٌ د اإلؾمةةةة أ سمروةةةةَ سمةةةة د اإلؾمةةةة أ  اطمةةةة    ا مريكةةةةَن اان 

ًملًةةعقديِ وهمزو ةةَ ًملعةةرا  سمعةةد أن شمعةةَون معهةةَ يم ةةػم مةةـ اًمةةدو  اًمعرسموةةِ  ةةَ مكةةـ 

ا مريكةةَن وومةةوهؿ اًموهةةقد مكةةـ هلةةؿ ذم ا رض اًم ةةل يمنةةَ هلةةًالء اًمكشةةَر أال و ةةؿ 

ىرضمةةةق منهةةةَ أن شمكةةةقن  ةةةل اًمقَةةةةدة ًملةةةدو  ااظمةةةر  ًمةةة ككؿ سمةةة  أىةةةز  اهلل  وإذا رةةةَ 

شمعقد اًمقهقر   وإن يمنَ ال ىزا  ىر  وموهةَ مةـ اجةػم مةَ ال ىةراا ذم اًمةدو  ا ظمةر   

يمنةّ شمًةمع ًمكـ طملق  ا مريكَن ذم  ذا اًمٌ د  ل ىمَصةمِ اًم هةر  وًمةذًمؽ ومةٌن 

ن ةةةَأ اًمةةةديمقراـمل ذم اًمةةةومـ ومهةةةذا يةةةذيمرىَ سمم ةةةؾ ؾمةةةقر  اًماان اًمةةةدقمقة إمم ومةةةرض 
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يقةةةةق : إذا طملةةةةؼ ضمةةةةَر  سمةةةةؾ أىةةةةّ  وًمةةةةذًمؽ ؾمةةةة ن قؾ  ةةةةذا اًمعةةةةدو  مةةةةـ اًمةةةةومـ إمم 

اًمًعقديِ وأىَ أظمشك مَ أظمشَا أن شمعقد اًمًعقديِ ىمًملم سمؾ صم صمةِ أىمًةَأ  إذا يمةَن 

ًمن َأ ا مريكَن اًمكةَومر اعمك ةؾ اان اًمن َأ اًمكَومر اًمروف ضمعؾ اًمومـ ىمًملم ومَ

ًملًةةعقديِ ؾمةةقأل  علهةةَ قمةةغم أىمةةؾ صم صمةةِ أىمًةةَأ  ىجةةد وطمجةةَز ومةةَ أدر  ظمةةَص 

 سمًَمشوعِ اًمذيـ يعوشقن  نَ  ذم سمعض اًمٌ د.

وىًةةي  اهلل قمةةز وضمةةؾ أن  وةةُ فمننةةَ  ةةذا  وأن ي ةةؾ اًمًةةعقديقن يمةة  يمةةَىقا مةةـ 

ررؿ وًمق سمقدر يم  يمةَن ىمٌؾ حمَوم لم أوال  قمغم شمقطمود ؿ صمؿ قمغم حتكوؿ رشيعِ 

يشكقا سمعض اًمدقمَة اإلؾم مولم ًمكنهؿ قمغم يمؾ طمَ   ةؿ ظمةػم مةـ يم ةػم مةـ اًمةٌ د 

ا ظمر   وًمذًمؽ اجطر ى شك أن يً مر وأن يً مر  وم  قملةوكؿ معنمة اًمو ىوةلم 

ىمةةدي   سمَلكمةةِ  ¢إال أن شمكقىةةقا دقمةةَة طمكةة ء ومقهةةَء  وىمةةد ؿمةةهد ًمكةةؿ رؾمةةق  اهلل 

ع   اًمققة  ن اًمققة اعمَديِ ال شمشوةد اان ىمٌةؾ أن شم كقةؼ وا الؾم ًواًمشقف  وال شملج

 اًمققة اإلي ىوِ ذم اًمنشقس وذم اًمقلقب. همػما.

  .(00: 19: 44/   353) اهلدى والنور / 
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 حٕه الدميكساطٗٛ

سممنَؾمٌِ ذيمر اًمديمقراـموِ ىمةرأت سمكةْ ًمةٌعض مةـ ينًةٌقن إمم اًمعلةؿ   مداظملِ:

 ِ ديمقراـموِن  يشَ شمرادأل الريِ.ال ضمنَح ذم اؾم  داأ يملم فيققًمقن: إى

 أقمقذ سمَهلل. اًمشوخ:

يققًمةةقن صةةكو   ةةل ًموًةةّ مقضمةةقدة ذم اًمقةةَمقس اإلؾمةة مل  ًمكةةـ  مداظملةةِ:

ًمةةوس سمةةًَم عٌػم اإلؾمةة مل  ًمكةةـ طمقوقةةِ مةةَ  ا  معنَ ةةَ الريةةِ  ومهةةؿ قمةةؼموا قمنهةةَ شمعٌةةػم

َ  ذم اؾم  داأ يملمِ اًمديمقراـموِ.  يريدون واطمدة  وم  ير  سميؾم

 ؿ ضمدال  رذا  شمر  طمريِ اًمديمقراـموِ  ل الريِ اًمنمقموِ؟ ل  ًمق ؾم   اًمشوخ:

 ال. مداظملِ:

ال أطمد يقق  رذا  طمريِ اًمديمقراـموِ شمٌوع اجمر  شم عَـمك اًمرسمةَ  اًمزىةَ   اًمشوخ:

ويمؾ ومًَد يعنل  أ ؿ  ء ىَطموِ اًمقَىقن ال شمقؽمب   ذا ًموس مـ اإلؾم أ  ومنكـ 

َ  وال ال ىجوز اؾم ع   .معنك   ذا اًملش ِ ال ًمش 

اإلؾم مولم قمند ؿ  ء مَ يًمقىف سمَ طمزاب وي ٍمومقن يمَ طمزاب  مداظملِ:

َ   ومةةة  اعمةةةَىع أن شمكةةةؿ  ةةةذا وشمكةةةقن حتةةةّ ىمٌةةةِ سمرعمَىوةةةِ واطمةةةدة  ووموةةةف طمريةةةِ  متَمةةة

َ  أن واىمةةةةةةةع اجل قمةةةةةةةَت  اًمةةةةةةةرأ   وإسمةةةةةةةداء رأ  واعمشةةةةةةةَيمرة واعمدارؾمةةةةةةةِ  ظم قصةةةةةةة

ومةر  سمونهةَ وسمةلم يم ةػم  اإلؾم موِ اًموةقأ ضملهةَ شمٍمةأل مةـ ىَطموةِ طمزسموةِ  وًمةوس  نةَ 

 مـ اًمعل ىوِ أو اًم دينوِ أو اًمشوققموِ أو همػم َ.
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 ةةق مةةع ا ؾمةةػ سمعةةض اإلؾمةة مولم يعطةةقن طمجةةٓ ًمل  ةةقأ يمم ةةؾ  ةةذا  اًمشةةوخ:

اًمك أ  أقمنل اإلؾم أ ال يقر الزسموِ مع ذًمؽ ومهؿ ي كزسمقن  ومهؿ ذم  ةذا اًمنَطموةِ 

ذا ؿمةةةوققمل و ةةةذا يمةةةَاظمريـ اًمةةةذيـ ال ديةةةـ هلةةةؿ  وي كزسمةةةقن   ةةةذا ديمقراـمةةةل و ةةة

 اؿمؽمايمل و ذا.. إمم نظمرا.

 ومٌذا اعمًلمقن ؾملكقا  ذا اًمًٌوؾ ومقد وم كقا طمجِ ًمل  قأ.

 ال اضم هَد ذم مقرد اًمنص  أيـ الريِ؟

 ىعؿ. مداظملِ:

 ةةةذا اًمكةةة أ يمٌمةةة مةةةع اعمًةةةلملم ال يمٌمةةة مةةةع ا طمةةةزاب اًمكةةةَومرة أو  اًمشةةةوخ:

. َ  اعمًلمِ طم ك اًمذيـ يققًمقن سمَلريِ مطلق

 ذا : مقودة.إ مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 ( 00:  00: 51/ 407) اهلدى والنور /
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 وػازنٛ األحصاب اإلضالوٗٛ يف حمازبٛ 

 الكٕاٌني الٕضعٗٛ عَ طسٖل املظاِسات

يةَ ؿمةوخ مةَ طمكةؿ مشةَريمِ ا طمةزاب اإلؾمة موِ ذم حمةَرسم هؿ ًملقةقاىلم  اًمًَةؾ:

 اًمقوعوِ ؟

 ؾمًا ؟  ذا واضمُ. و ؾ  ذا اًمشوخ:

يشةةةَر  ا طمةةةزاب يعنةةةل اإلؾمةةة موِ ذم حمةةةَرسم هؿ اًمقةةةقاىلم اًمقوةةةعوِ  اًمًةةةَةؾ:

 اًم جمعَت.

إذا يمنّ شمعوةد اًمًةًا  سمعةد ىمةقزم  ةذا واضمةُ  ومةيفمـ أّن وراء ا يممةِ مةَ  اًمشوخ:

 وراء َ  وم ذا شمعنل سمكلمِ اعمشَريمِ سمًَمكٌط؟

 .يعنل اجروج  ذا اًمًَةؾ:

اجةةةةروج  ةةةةذا اًم  ةةةةَ رات يعنةةةةل  اهلل هيةةةةديؽ   كةةةةذا اًمقاطمةةةةد يًةةةةي ؟ اًمشةةةةوخ:

 اعم َ رات؟

 ىعؿ. اًمًَةؾ:

أىةةةةّ مةةةةَ يمنةةةةّ ذم ا مةةةةس اًمقريةةةةُ اًم ةةةةَ ر ومقةةةةد سمك نةةةةَ سمك  ةةةةَ مشّ ةةةة     اًمشةةةةوخ:

واى هونَ إمم أّن  ذا اعم َ رات إلىكةَر  ء مة    مةـ اًمقةقاىلم اًم ةل وم روةّ قمةغم 

 اًمشعُ  ذا شمقًَمود أضمنٌوف ال  قز ًملمًلملم أن ي ٌعق َ.

 (01:58:26( /32أهل احلدوث واألثر ) -)فًاوى جدة
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 حهي املظاِسات

أقمةةةةقذ سمةةةَهلل اًمًةةةةموع اًمعلةةةةوؿ مةةةـ اًمشةةةةوطَن اًمةةةرضموؿ  سمًةةةةؿ اهلل اًمةةةةرمحـ  مداظملةةةِ:

اًمرطموؿ  إن المد هلل ىكمدا وىً عونف وىً هديف وىً بشرة  وىعقذ سمَهلل مـ رشور 

دمةةد وًمو ةةَ  أىشًةنَ ومةةـ ؾمةةو َت أقم ًمنةَ  مةةـ هيةةدا اهلل ومهةق اعمه ةةد  ومةةـ يكةلؾ وملةةـ

ا.  مرؿمد 

 أمَ سمعد: 

ا و ةةةل  ةةةص سمعةةةض اًمشةةةٌَب  ومهةةةذا  ومكةةةولِ اًمشةةةوخ! قمنةةةد  أؾمةةة لِ مهمةةةِ ضمةةةد 

ا ًمألمةةةةِ أن أًمقوهةةةةَ قمةةةةغم  ا ؾمةةةة لِ وأؾم ًةةةةم  مةةةةـ أظمةةةةق  اًمكةةةةراأ  يشةةةةَ مهمةةةةِ ضمةةةةد 

: مَ طمكةؿ  ةذا اعم ةَ رات  مة    ي جمةع يم ةػم مةـ اًمشةٌَب أو  ومكول كؿ و ل أوال 

 اًمشَسمَت..

 َ؟واًمشَسمَت أيك   اًمشوخ:

 ىعؿ  ىمد طمدث  ذا. مداظملِ:

 مَ ؿمَء اهلل! اًمشوخ:

 رضمةةةةةقن إمم اًمشةةةةةقارع مًةةةةة نكريـ ًمةةةةةٌعض ا ومعةةةةةَ  اًم ةةةةةل يشعلهةةةةةَ  مداظملةةةةةِ:

اًمطقاهموةةةّ  أو سمعةةةض مةةةَ يةةةيمر سمةةةف  ةةةًالء اًمطقاهموةةةّ أو مةةةَ يطًَمةةةُ سمةةةف همةةةػم ؿ مةةةـ 

 ا طمزاب ا ظمر  اًمًوَؾموِ اعمعَروِ  وم  طمكؿ  ذا اًمعمؾ ذم رشع اهلل؟

َهلل اًم قوموةةةؼ: اجلةةةقاب قمةةةـ  ةةةذا اًمًةةةًا  يةةةدظمؾ ذم ىمَقمةةةدة أال أىمةةةق  وسمةةة اًمشةةةوخ:
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و ل ىمقًمةف قملوةف اًم ة ة واًمًة أ ذم الةديْ اًمةذ  أظمرضمةف أسمةق داود ذم ؾمةننف مةـ 

طمةةديْ قمٌةةةد اهلل سمةةـ قممةةةرو سمةةـ اًمعةةةَص ر  اهلل قمةةنه  أو مةةةـ طمةةديْ اسمةةةـ قممةةةرو 

  سمع ةةّ سمةةلم يةةد»: ¢ىمةةَ : ىمةةَ  رؾمةةق  اهلل  –اًمشةةؽ منةةل اان  -ر  اهلل قمةةنه  

ؽ ًمةةةةف  وضمعةةةةؾ رزىمةةةةل حتةةةةّ فمةةةةؾ يةةةةاًمًةةةةَقمِ سمًَمًةةةةوػ طم ةةةةك يعٌةةةةد اهلل وطمةةةةدا ال رش

 .«رحمل  وضمعؾ اًمذ  واًم بَر قمغم مـ ظمًَمػ أمر   ومـ شمشٌف سمققأ ومهق منهؿ

وم شةٌف اعمًةلؿ  «ومـ شمشٌف سمققأ ومهق منهؿ»: ¢اًمشَ د مـ  ذا الديْ: ىمقًمف 

كةةؿ اسم ةةدا ء مةةـ سمًَمكةةَومر ال  ةةقز ذم اإلؾمةة أ و ةةذا اًم شةةٌف ًمةةف مراشمةةُ مةةـ طموةةْ ال

اًم كةةريؿ وأىةةّ ىةةَز  إمم اًمكرا ةةِ  وىمةةد وم ةةؾ اًمقةةق  ذم ذًمةةؽ ؿمةةوخ اإلؾمةة أ اسمةةـ 

اىم كةةَء اًمٍمةةاط اعمًةة قوؿ خمًَمشةةِ »اًمع ةةوؿ اعمًةةمك سمةةة:  فشموموةةِ رمحةةف اهلل ذم يم َسمةة

   شمش و   ال ىجدا قمند همػما رمحف اهلل.«أصكَب اجلكوؿ

ن ين ٌهةةقا ًمةةف وأال ي نةةقا وأريةةد أن أىٌةةف إمم  ء نظمةةر ينٌبةةل قمةةغم ـمةة ب اًمعلةةؿ أ

أن اًم شةةةةٌوف  ةةةةق ومقةةةةط اًمنهةةةةل قمنةةةةف ذم اًمنمةةةةع  ومهنةةةةَ   ء نظمةةةةر أد  منةةةةف أال و ةةةةق: 

خمًَمشةةِ اًمكشةةَر  اًم شةةٌف سمًَمكشةةَر أن شمشعةةؾ ومعلهةةؿ  أمةةَ خمًَمشةةِ اًمكشةةَر ومةةين شم ق ةةد 

خمةةًَمش هؿ ومةةو  يشعلقىةةف طم ةةك ًمةةق يمةةَن  ةةذا اًمشعةةؾ اًم ةةَدر مةةنهؿ ومعةة   ال يملكةةةقن 

َ يمقىو ةةَ  يمم ةةؾ اًمشةةوُ اًمةةذ   ةةق ؾمةةنِ  اًم ٍمةةأل وموةةف سم ةة أل مةةَ ةة ومةةرض قملةةوهؿ ومرو 

يمقىوةةِ ال   لةةػ وموةةف اعمًةةلؿ قمةةـ اًمكةةَومرن  ىةةف ًمةةوس ذم ـمةةققمهؿ وال ذم إرادهتةةؿ 

وإى   ل ؾمنِ اهلل شمٌَر  وشمعَمم ذم اًمٌنم وًمـ دمد ًمًنِ اهلل شمٌدي    ومع ذًمؽ ومقد 

ؿ إن اًموهةةةةةةقد واًمن ةةةةةةَر  ال ي ةةةةةةٌبقن ؿمةةةةةةعقر  »أىةةةةةةف ىمةةةةةةَ :  ¢صةةةةةة  قمةةةةةةـ اًمنٌةةةةةةل 

ومقد يشؽم  اعمًلؿ مع اًمكَومر ذم ؿموٌف و ق مشروض قملةوه  ال ومةر    «وم ًَمشق ؿ

ا مةـ سمةَب  ا  يمة  أىةؽ ال دمةد يمةذًمؽ يمةَومر  وم  دمةد مًةل   ال يشةوُ إال مةَ ىةدر ضمةد 

أومم  ومو ٌ   نةَ اؿمةؽما  ذم اعم هةر سمةلم اعمًةلؿ وسمةلم اًمكةَومر ذم أمةر ال يملكَىةف 
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َ  وميمرىةةةةَ رؾمةةةةق  اهلل  ةةةة ن ى ق ةةةةد خمًَمشةةةةِ اعمنمةةةةيملم ذم أن ى ةةةةٌغ أ ¢يمةةةة  ىملنةةةةَ نىش 

ؿمعقرىَ ؾمقاء يمَن  ذا اًمشعر لو ِ أو ؿمعر رأس  عمَذا؟ ًمو هر اًمشر  سملم اعمًةلؿ 

وسمةةةةةلم اًمكةةةةةَومر  ومةةةةة  سمةةةةةًَمكؿ إذا يمةةةةةَن اًمكةةةةةَومر ي كلةةةةةػ قممةةةةةؾ  ء صمةةةةةؿ يةةةةةي  سمعةةةةةض 

 اعمًلملم وموشعلقن ومعلهؿ وي يصمرون سميقم هلؿ.

ٌوةةف ىمٌةةؾ أن أميضةة ومةةو  أىةةَ ذم  ةةذا أؿمةةد وأىكةةك مةةـ اعم ًَمشةةِن ًمةةذًمؽ أردت اًم ن

صددا مـ سموَن اجلقاب اًمذ  وضمف اًمًًا  قمنف  ومٌذا قمروم ؿ اًمشر  سملم اًم شٌف وسمةلم 

ا ًمةةوس أن ي شةةٌف  ذ ومَعمًةةلؿ اًم ةةَد  ذم إؾمةة مف حيةةَو  داةةة   وأسمةةد 
اعم ًَمشةةِ طمون  ةة

سمًَمكةةَومر وإىةة  ي ق ةةد خمًَمشةةِ اًمكةةَومر  ومةةـ  نةةَ ىكةةـ ؾمةةننَ ووةةع اًمًةةَقمِ ذم اًموةةدن 

دة اًمكةةَومرة و ةةؿ اًمةةذ  اظمؽمقمةةقا  ةةذا اًمًةةَقمِ ومةةٌى  يكةةعقيشَ ذم ينةةا ؿ   ن اًمعةةَ

 .«وم ًَمشق ؿ»ومهذا  َ اؾم نٌطنَا مـ ىمقًمف قملوف اًمً أ: 

 «إن اًموهةقد واًمن ةَر  ال ي ةٌبقن ؿمةعقر ؿ وم ةًَمشق ؿ»قمروم ؿ  ةذا الةديْ: 

ومك  يقق  ؿموخ اإلؾم أ رمحف اهلل ذم ذا  اًمك َب  ومققًمف قملوف اًم  ة واًمًة أ: 

 لةةِ شمعلولوةةِ شمشةةػم إمم أن خمًَمشةةِ اًمكشةةَر مق ةةقد ًملشةةَرع الكةةوؿ  «وم ةةًَمشق ؿ»

َ ذم سمعةض ا طمكةَأ ا ظمةر   طمو   حتققّ  ذا اعم ًَمشِ  وًمذًمؽ ىجد هلَ شمطٌوق 

صةةلقا ذم »وًمةةق أيشةةَ ًموًةةّ ذم طمكةةؿ اًمقضمةةقب يمم ةةؾ ىمقًمةةف قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ: 

َ سم ةة أل إقمشةةَء  قملةة   سمةةين اًم ةة ة ذم اًمنعةةَ  «ىعةةًَمكؿ وظمةةًَمشقا اًموهةةقد ةة ًموًةةّ ومرو 

اًملكوةةةةِ ومهةةةةق ومةةةةرض يةةةةيصمؿ طمًَمقهةةةةَ  أمةةةةَ اًم ةةةة ة منةةةة ع   ومهةةةةق أمةةةةر مًةةةة كُ إذا صمةةةةَسمر 

ا طمَومو ةَ همةػم من عةؾ ومقةد ظمةًَمػ اًمًةةنِ  اعمًةلؿ وافمةُ قمةغم إىمَمةِ اًم ة ة داةة   وأسمةةد 

 وب  ًَمػ اًموهقد اعم نطعلم ذم دينهؿ.

مًةةعقد ر  اهلل  وىمةةد ضمةةَء ذم سمعةةض اعمعةةَضمؿ مةةـ يم ةةُ اًمًةةنِ أن قمٌةةد اهلل سمةةـ

قمنف يمَن ذم  ع وميىمومّ اًم  ة  ويمَن وموهؿ صَطمٌف أسمق مقؾمةك ا ؿمةعر  ر  
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َ ًمعلةةؿ اسمةةـ مًةةعقد أوال  سمةةين اًمنٌةةل  ةة يمةةَن  ¢اهلل قمةةنه   ومقدمةةف ًمو ةةكم سمًَمنةةَس إمَم 

ًمقةد مةررت »معجٌ َ سمقةراءة أ  مقؾمةك  ةذا ر  اهلل قمنةف  طموةْ ىمةَ  ًمةف ذات يةقأ: 

معّ ًمقراءشمةةؽ  ومقةةَ  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ: ًمقةةد سمةةؽ اًمٌَرطمةةِ يةةَ أسمةةَ مقؾمةةك ومَؾمةة 

ا مـ مزامػم داود قملوف اًمً أ عمَ ؾمةمع  ةذا اًم نةَء أسمةق مقؾمةك مةـ  «أو   ذا مزمَر 

ا»ىمَ :  ¢اًمنٌل  سم  يعلؿ اسمـ مًعقد مـ رى  «ًمق قملمّ ذًمؽ لؼمشمف ًمؽ حتٌػم 

َ  مةةةةع أن اسمةةةةـ مًةةةةعقد ًمةةةةوس دون أ  ¢اًمنٌةةةةل  ةةةة  قمةةةةـ ىمةةةةراءة أ  مقؾمةةةةك ىمدمةةةةف إمَم 

مةـ »وموةف:  ¢مقؾمك ومك   ذم اًمقراءة سمؾ ًمعلف وأؾممك ًمف ذم ذًمؽ  وىمد ىمَ  اًمنٌةل 

َ يم  أىز  وملوقرأا قمغم ىمراءة اسمـ أأ قمٌد َ ـمري   .«أطمُ أن يقرأ اًمقرنن همك 

َ قمملو ةةَ ىكةةـ اعمًةةلملم ذم نظمةةر اًمزمةةَن  ةة مةةع ذًمةةؽ و ةةذا ذم اًمقاىمةةع يعطونةةَ درؾم 

د معهةةَ صةةكقة ؾمةةةلقيموِ طموةةْ ىمةةد ىجةةد صةةكقة قملموةةِ  وًمكننةةَ مةةع ا ؾمةةػ ال ىجةة

أظم ىموةةِ  ومةة  شمًاظمةةذوين إذا ىملةةّ ًمكةةؿ: إىنةةل أؿمةةعر أىكةةؿ طموةةن  شمةةدظملقن ذم  ةةذا 

اعمكةةةَن شم زامحةةةقن وشم نةةةَومرون  و ةةةذا ًمةةةوس مةةةـ ا ظمةةة   اإلؾمةةة موِ  و ةةةُ أن 

 ىم ؾ اًم كقة ذم ضمَىٌوهَ ذم اًمعلؿ وذم اًمًلق  وا ظم  .

مقؾمةةةك ومةةةع ذًمةةةؽ  اًمشةةةَ د: أن اسمةةةـ مًةةةعقد ومةةةو  ىةةةر  ىكةةةـ  ةةةق أىمةةةرأ مةةةـ أ 

َ  وم قةةدأ أسمةةق  ةة شمقاوةةع مةةع صةةَطمٌف ونصمةةرا ومقدمةةف ًمو ةةكم سمةةف وسمًَمنةةَس الةةًَيـ إمَم 

مقؾمةةةك ر  اهلل قمنةةةف  اًمشةةةَ د: ويمةةةَن منةةة ع   وم لةةةع ىعلوةةةف  ومقةةةَ  اسمةةةـ مًةةةعقد ًمةةةف 

ا أؿمةةد االؾمةة نكَر: مةةَ  ةةذا اًموهقديةةِ أذم اًمةةقاد  اعمقةةدس أىةةّ؟ يشةةػم إمم  مًةة نكر 

إذا قمروم ؿ  َشملم القوق لم:  «ًَمكؿ وظمًَمشقا اًموهقدصلقا ذم ىع»ىمقًمف قملوف اًمً أ: 

اًمنهل قمـ اًم شٌف مـ ضمهِ  والظ قمغم خمًَمشِ اعمنميملم مـ ضمهِ أظمر  طمونذا  

وضمُ قملونَ أن ىج نُ يمؾ م َ ر اًمنم  واًمكشةر مهة  يمةَن ىققمهةَ مةَ داأ أىةَ مت ةؾ 

ا وًمكةةل ى كَؿمةةك أن ي ةةد  قملونةةَ ىكةةـ معنمةة اعمن مةةلم إمم اًمعمةةؾ سمًَمك ةة َب شمقلوةةد 
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َ »واًمًةةنِ ىمقًمةةف قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ:  ةة ا سمشةةؼم وذراقم  ًم  ةةٌعـ ؾمةةنـ مةةـ ىمةةٌلكؿ ؿمةةؼم 

ي كةةةمـ  ¢ ةةةذا ظمةةةؼم مةةةـ اًمنٌةةةل  «سمةةةذراع طم ةةةك ًمةةةق دظملةةةقا ضمكةةةر وةةةُ ًمةةةدظمل مقا

ا وذًمؽ سمين  ذا ا مِ يم  ىمَ  قملوف اًم  ة واًمًة أ ذم الةديْ اًم ةكو   حتذير 

يـ قمةغم الةؼ ال يية ؿ مةـ ال شمزا  ـمَةشِ مـ أم ةل فمةَ ر»سمؾ الديْ اعم قاشمر: 

 .«طم ك يي  أمر اهلل»وذم روايِ:  «ظمًَمشهؿ طم ك شمققأ اًمًَقمِ

ا: ىمةةةد سمنمةةةىَ اًمرؾمةةةق   ذم  ةةةذا الةةةديْ اًم ةةةكو  سمةةةين ا مةةةِ ال شمةةةزا  ذم  ¢إذ 

وم  يعنل أن يمؾ  «ًم  عٌـ ؾمنـ مـ ىمٌلكؿ»ظمػم  ومكون  يي  ذًمؽ اإلظمٌَر اجطػم: 

َر وإىةةة  ؾمةةةوكقن ذًمةةةؽ ذم  ةةةذا ا مةةةِ ذم ومةةةرد مةةةـ أومةةةراد ا مةةةِ ؾمةةة  ٌع ؾمةةةنـ اًمكشةةة

ومكوةةن  يقةةق : ًم  ةةٌعـ  ومهةةق سممعنةةك اًم كةةذير  أ : إيةةَيمؿ أن شم ٌعةةقا ؾمةةنـ مةةـ ىمةةٌلكؿ 

ومٌىف ؾموكقن ومةوكؿ مةـ يشعةؾ ذًمةؽ  وىمةد ضمةَء ذم روايةِ أظمةر  ظمةَرج اًم ةكوكلم  

ا ًملكشةةةَر إمم درضمةةةِ ظمطةةةػمة ال يكةةةَد  و ةةةل صمَسم ةةةِ قمنةةةد  يم ةةةؾ اًمرؾمةةةق  وموهةةةَ شمقلوةةةد 

َ  صمةةةؿ اًمقاىمةةةع يًيمةةةد ذًمةةةؽ  ىمةةةَ  قملوةةةف اإلىًةةةَن ي ةةةد  رةةة ةةة َ إال إذا يمةةةَن مًمن ةةةَ ظمًَم  

طم ك ًمق يمَن وموهؿ مـ يي  أمف قمغم ىمَرقمِ اًمطريةؼ ًمكةَن »اًمً أ ذم شملؽ اًمروايِ: 

ا  «ومةةوكؿ مةةـ يشعةةؾ ذًمةةؽ طم ةةك ًمةةق يمةةَن ومةةوهؿ مةةـ يةةي  أمةةف.. يةةزين سميمةةف وًمةةوس ؾمةةَشمر 

يةةؼ ًمكةةَن ومةةوكؿ قمةةغم ىشًةةف وقمةةغم أمةةف سمةةؾ قمةةغم مةةرأ  مةةـ اًمنةةَس وقمةةغم ىمَرقمةةِ اًمطر

 مـ يشعؾ ذًمؽ.

مةةـ اشمٌةةَع سمعةةض  ةةذا ا مةةِ  ¢اًم ةةَريخ اًمعٍمةة  اًموةةقأ يًيمةةد أن مةةَ ىٌيىةةَ اًمنٌةةل 

ا وإن يمنةّ أقم قةد أن هلةذا اًم  ٌةع  ؾمنـ مـ ىمٌلنَ ىمد حتقةؼ إمم مةد  سمعوةد وسمعوةد ضمةد 

ال شمقةقأ اًمًةَقمِ طم ةك »ىمَ :  ¢سمقوِ  ومقد ضمَء ذم سمعض ا طمَديْ اًم َسم ِ أن اًمنٌل 

و ةةق اًمشَطمشةةِ  قمةةغم اًمطرىمةةَت يمةة    «قمةةغم اًمطرىمةةَت شمًةةَومد المةةػمي ًةةَومد اًمنةةَس 

 شم ًَومد المػم   ذا  ق من هك اًم شٌف سمًَمكشَر.
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إذا قملم ؿ اًمنهل قمـ اًم شٌف وا مر سمَعم ًَمشةِ ىعةقد اان:  ةذا اًم  ةَ رات اًم ةل 

يمنَ ىرا َ سميقموننَ ذم زمـ ومرىًةَ و ةل حم لةِ ًمًةقريَ  وىًةمع قمنهةَ ذم سمة د أظمةر  

عنَا اان ذم اجلزاةةةةر  ًمكةةةـ اجلزاةةةةر ومَىمةةةّ اًمةةةٌ د ا ظمةةةر .. ومَىمةةةّ و ةةةذا مةةةَ ؾمةةةم

 َ ةة اًمةٌ د ا ظمةر  ذم  ةذا اًمكةة ًمِ وذم  ةذا اًم شةٌفن  ىنةَ مةةَ يمنةَ ىةر  اًمشةَسمَت أيك 

يشةؽميمـ ذم اًم  ةَ رات  ومهةذا متةَأ اًم شةةٌف سمًَمكشةَر واًمكةَومرن  ىنةَ ىةر  ذم اًم ةةقر 

ةةةَ وذم ا ظمٌةةةَر اًم ةةةل شمةةةذاع ذم اًم لشةةةَز واًمرا ديةةةق وىكةةةق ذًمةةةؽ ظمةةةروج ا ًمةةةقأل أطموَى 

اعمًًمشِ مةـ اًمكشةَر ؾمةقاء يمةَىقا أورسموةلم أو صةونولم أو ىكةق ذًمةؽ يققًمةقا ذم اًم عٌةػم 

ط!  كةةةذا واًمشةةةَمل  وؾمةةةوعلمكؿ  ةةةذا اًم عٌةةةػم:  رضمةةةقن ىًةةةَء  ورضمةةةَال  ظملةةةوط ملةةة

ط ي زامحةةةقن اًمك ةةةػ سمةةةًَمك ػ ورسمةةة  اًمعجوةةةزة سمًَمقٌةةةؾ ويققًمةةةقن قمنةةةدىَ  ظملةةةوط ملةةة

 اًم شٌف سمًَمكشَر أن  رج اًمش وَت مع اًمش وَن ي  َ رون. وىكق ذًمؽ   ذا  ق متَأ

أىةةَ أىمةةق  ؿمةةو  َ نظمةةر: سمٌوةةَومِ إمم أن  ةةذا اًم  ةةَ ر فمةةَ رة وموهةةَ شمقلوةةد ًملكشةةَر ذم 

ا  أؾمةةًَموُ اؾمةة نكَر ؿ ًمةةٌعض اًمقةةقاىلم اًم ةةل شمشةةرض قملةةوهؿ مةةـ طمكةةَمهؿ أو إفمهةةَر 

أال مةةةنهؿ ًمةةةرى سمعةةةض شملةةةؽ ا طمكةةةَأ أو اًمقةةةرارات  أوةةةوػ إمم ذًمةةةؽ ؿمةةةو  َ نظمةةةر 

و ةةق:  ةةذا اًم  ةةَ رات ا ورسموةةِ صمةةؿ اًم قلوديةةِ مةةـ اعمًةةلملم ًموًةةّ وؾمةةولِ رشقموةةِ 

 إلص ح الكؿ وسمًَم َزم إلص ح اعمج مع.

ومةةـ  نةةَ  طةةي يمةةؾ اجل قمةةَت ويمةةؾ ا طمةةزاب اإلؾمةة موِ اًمةةذيـ ال يًةةلكقن 

ذم شمبوةةػم اعمج مةةع  ال يكةةقن شمبوةةػم اعم جمةةع سمًَمن ةةَأ اإلؾمةة مل  ¢مًةةلؽ اًمنٌةةل 

سمًَم ةوكَت وسمًَم  ةَ رات وإىة  يكةقن ذًمةؽ قمةغم اًم ةمّ وقمةغم سمةْ سمَهل َومَت و

اًمعلؿ سملم اعمًلملم وشمرسمو هؿ قمغم  ذا اإلؾم أ طم ةك شمةً   ةذا اًمؽمسموةِ أيملهةَ وًمةق 

سمعةةد زمةةـ سمعوةةد  ومًَمقؾمةةَةؾ اًمؽمسمقيةةِ ذم اًمنمةةيعِ اإلؾمةة موِ   لةةػ يمةةؾ االظمةة  أل 

 قمـ اًمقؾمَةؾ اًمؽمسمقيِ ذم اًمدو  اًمكَومرة.
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إن اًم  َ رات اًم ةل شمقةع ذم سمعةض اًمةٌ د اإلؾمة موِ أصة    هلذا أىمق  سمَظم  َر:

ـ  ﴿ ذا ظمروج قمـ ـمريؼ اعمًلملم وشمشٌف سمًَمكَومريـ  وىمد ىمَ  رب اًمعَعملم:  م ة و 

لم  
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم  ة ػم   ؾم ة ع  هم ة

ي   ٌ ة ف  اهل  د   و  ٌ لم   ًم  َ شم   م 
د  ع  ـ  سم 
ق   م  ؾم   اًمر 

َىم ؼ  ش   [115]النسالا :﴾ي 

اى  ﴿ذم يمؾ  ء..  ػم 
ت  م    َء  ؾم  ن ؿ  و  ه   ضم 

ل ف  ى    مم  و  َ شم ق   م 
ف  ًم   .[115]النسا :﴾ق 

 ةةةًالء أصةةةكَب اًم  ةةةَ رات واعم ةةةَ رات يً شةةةهدون سمةةة  ضمةةةَء ذم  مداظملةةةِ:

اًمًةةػمة أىةةف عمةةَ أؾمةةلؿ قممةةر سمةةـ اجطةةَب ر  اهلل قمنةةف ظمةةرج اعمًةةلمقن ذم مكةةِ  

ا قممر ذم صػ ومحزة ذم صػ نظمةر  ويققًمةقن  ةذا م ةَ رة اؾمة  هَ ا واؾمة نكَر  ر 

 عمَ يشعلف ـمقاهموّ ىمريش ويمشَر ؿ  وم  ضمقاسمكؿ قمـ  ذا االؾم شهَد.

ضمةةةةقاب قمةةةةـ  ةةةةذا: يمةةةةؿ مةةةةرة وىمعةةةةّ م ةةةةؾ  ةةةةذا اًم ةةةةَ رة ذم اعمج مةةةةع  اًمشةةةةوخ:

 اإلؾم مل؟

 مرة واطمدة. مداظملِ:

ـموةةةُ! مةةةرة شم ةةةٌ  ؾمةةةنِ م ٌعةةةِ؟ إن قملةةة ء اًمشقةةةف يققًمةةةقن: ًمةةةق صمٌةةةّ قمةةةـ  اًمشةةةوخ:

ا ظمشةوِ قمٌَدة منموقمِ ي َب ومَ ¢اًمنٌل  قملهَ  ومة  ينٌبةل اعمقافمٌةِ قملوهةَ داةة   أسمةد 

َ سمكوةةْ مةةع اًمةةزمـ ي ةةٌ  ذًمةةؽ ا مةةر اًمةةذ  أصةةلف مًةة كٌ َ..  ةة ا م ٌع  أن شم ةةٌ  شمقلوةةد 

ا مةـ اعمًةلملم ًمةق  َ ذم أومكةَر اًمنةَس وقمةَداهتؿ سمكوةْ أن أطمةد  ا مشروو ة ي ةٌ  أمةر 

ؿ  ومةةة  شمةةر   ةةةذا اعمًةة كُ ًمقةةةَأ اًمنكةةةػم اًمشةةديد قملوةةةف  ىمةةًَمقا  ةةةذا و ةةةذا مةةـ ومقههةةة

سمًَمكؿ إذا ضمَؿمّ اًمعَـمشِ سممنَؾمٌِ مَ وم رضمّ م ؾ  ذا اجل قمِ اًم ل ضمةَء ذيمر ةَ 

ا قمةةغم  ذم اًمًةةػمة وم   ةةذ ؾمةةنِ م ٌعةةِ  سمةةؾ شم  ةةذ طمجةةِ عمةةَ يشعلةةف اًمكشةةَر داةةة   وأسمةةد 

َ مةع ؿمةدة وىمةقع مةَ يًة لزأ  اعمًلملم اًمذيـ ب يشعلقا ذًمؽ سمعد  ةذا الَدصمةِ مطلق ة

ا مةـ الكةَأ اًمًةَسمقلم يمَىةّ شم ةدر  ذًمؽ  ومنكـ ىعلؿ مةع ا ؾمةػ اًمشةديد أن يم ةػم 

مةةنهؿ أطمكةةَأ خمًَمشةةِ ًممؾمةة أ ويمةةَن يم ةةػم مةةـ اًمنةةَس يًةةجنقن فملةة   وسمبو ةةَ ورسمةة  
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يق لةةةةقن  ومةةةة ذا يكةةةةقن مقىمةةةةػ اعمًةةةةلملم؟ أمةةةةر اًمرؾمةةةةق  قملوةةةةف اًمًةةةة أ ذم سمعةةةةض 

ا طمَديْ اًم كوكِ سمقضمقب إـمَقمِ الَيمؿ وًمةق أظمةذ مًَمةؽ وضملةد فمهةر   أقمنةل 

َ وًمكةةـ مةةـ  ةةذا: أىةةف وىمةةع  ةة ذم ىمةةرون مكةةّ أؿمةةوَء  ةةَ ينٌبةةل اؾمةة نكَر َ  َ ػمي 

 ء مةةةـ ذًمةةةؽ ب يقةةةع  ومةةةـ  نةةةَ ىكةةةـ ى شةةةك مةةةـ  ةةةذا اًم ةةةل شمًةةةمك سمًَم ةةةكقة.. 

ِ يم  ىرى رةَ.. ى شةك  يشةَ صةكقة قمَـمشوةِ وًموًةّ صةكقة  ى شك منهَ طمقوق 

ا  ومة  ؿمةؽ أن أن قملموِ سمَعمقدار اًم ل حت ـ  ذا اًم كقة مةـ  متوةؾ يمون ةَ ويًةَر 

 اجلزاةةةةر وذم يمةةةةؾ سمةةةة د اإلؾمةةة أ م ةةةةؾ  ةةةةذا اًم ةةةكقة اًم ةةةةل شمةةةة جغم ذم اىطةةةة   ذم

َ همػم أيقةَظ  وًمكةـ شمةرا ؿ ىمةد ؾمةَروا مًةػمة شمةد   اًمشٌَب اعمًلؿ سمعد أن يمَىقا ىوَم 

ا ومة  ى ةرج  قمغم أيشؿ ب ي شقهقا ذم ديـ اهلل قمز وضمؾ  وا م لِ ذم ذًمؽ يم ػمة ضمد 

 قم  ىكـ سم ددا.

  يةةةةد  قمةةةةغم اجلهةةةةؾ سمًَمشقةةةةف اإلؾمةةةة مل ذًمةةةةؽ عمةةةةَ ومكًةةةةٌنَ اان  ةةةةذا االؾمةةةة دال

َ قمةةغم ىشيسة: إين أذيمةةر  ةةذا  َ : وىمعةّ  ةةذا الَدصمةِ وأىمةةق  مًة دريم  أرشت إًموةف نىشةة

الَدصمِ ىمد وردت ذم اًمًػمة وًمكنل ال أؾم كي اان إن يمَىّ صكوكِ اإلؾمةنَد  

ومٌن يمَن أطمديمؿ يعلؿ أن ذًمؽ ورد ذم يم َب مع مةد مةـ يم ةُ اًمًةنِ وموةذيمرين وإال 

مر سمًَمنًٌِ إزم حي َج إمم مراضمعةِ  ومعةغم اومةؽماض صمٌةقت  ةذا اًم  ةَ رة طموةن  ومَ 

أؾملؿ قممر ر  اهلل قمنف   ذا وىمعّ مرة ومٌذا وىمع مرة ال ي ٌ  ذًمةؽ ؾمةنِ سمكوةْ 

ىًيةةةد مةةةَ يشعلةةةف اًمكشةةةَر صمةةةؿ ىجعةةةؾ اعمًةةةلملم حتةةةّ اعم ًَمشةةةِ رةةةذا اًمًةةةنِ  يشةةةَ ب 

نقات اًمطقيلةِ ومهةل ىقطةِ شم كرر  وإن شمكررت ومعغم مد  اًمع ةقر يملهةَ  ةذا واًمًة

ذم سمكةةر  مةةَ ي ةة  أن شم  ةةذ دًمةةو   عم ةةؾ  ةةذا اًمقاىمةةع اًمةةذ  يشعلةةف اًمكشةةَر صمةةؿ ىكةةـ 

 ى ٌعهؿ ذم ذًمؽ.

 ذا االؾم دال  معنَا: شمًلوؽ وشمؼمير وشمًقيغ  ذا اًمقاىمع مه  يمَن ؿميىف  أذيمةر 
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ا أن قمل ء النشوةِ ىمةد ى ةقا ذم مًةيًمِ ومقهوةِ مةع اقمةؽماومهؿ سمييشةَ ؾمةنِ حممديةِ  ضمود 

َ  أال و ل ؾمنِ ىمراءة ؾمقرة اًمًجدة يقأ اجلمعِ  ومهذا صمَسمةّ أ ىف ينٌبل شمريمهَ أطموَى 

ذم اًم كوكلم  مع ذًمؽ ىص قمل ء النشوِ قمغم أن إمَأ اعمًةجد ينٌبةل قملوةف أن 

َ ظمشوِ أن يؽمشمُ مـ وراء مقافمٌِ ا ةمِ قمغم  ذا اًمًنِ ىموةَأ  يدع  ذا اًمًنِ أطموَى 

ًمًنِ وشمرومع طمكمهَ ومةق  مًة قا َ  وأىةَ قمنةد  قمقودة ذم أذ َن اًمعَمِ شمنَذم  ذا ا

 ؿمقا د قمغم  ذا  َ يًيمد ًمنَ  ذا اًمدىمِ ذم اًمشقف واًمشهؿ ًملًنِ.

ا أن إمةةَأ اعمًةةجد اًمكٌةةػم ذم دمشةةؼ اًمشةةَأ  مًةةجد سمنةةل أموةةِ: صةةغم  أذيمةةر ضموةةد 

اإلمَأ وموف ص ة اًمشجر يقأ اجلمعِ وب يقةرأ ؾمةقرة اًمًةجدة  ومة  يمةَد اإلمةَأ يًةلؿ 

ا مـ اعم للم  صمَروا قمغم اإلمَأ عمَذا أىةّ ب شمقةرأ إال ىمَأ ىمَمّ و جِ قم ومِ ضمد 

ؾمةةقرة اًمًةةجدة وميظمةةذ اإلمةةَأ حيةةَو  إىمنةةَقمهؿ سميىةةف يةةَ أظمقاىنةةَ أىةةَ أقملةةؿ أن  ةةذا ؾمةةنِ 

َ   وًمكةـ  وأىَ أىمرأ رَ داة   ذم ومجر يمؾ  عةِ  وًمكةـ ينٌبةل شمةر   ةذا اًمًةنِ أطموَىة

 يم  ىمَ  اًمشَقمر:

 ولبببإ ك ءابببت   بببؿعت حًقببب 

 

 

 

 ٓ حقبب مل  بب  نـبب ءي ولؽبب  

 ولإ كب ًرن كػخبت فقفب   تب ءن 

 

 ولؽبب   كببت نببـػا   ر بب ء 

ا ؾمةٌُ أن  ةذا اإلمةَأ شمةر  ىمةراءة ؾمةقرة اًمًةجدة ذم ذًمةؽ   ... إمم زمـ سمعود ضمةد 

اًم ٌَح  وأهمرب مـ ذًمؽ مَ وىمع زم ؿم  ةو َ: يمنةّ ... ذم ىمريةِ شمٌعةد قمةـ دمشةؼ 

ضمٌؾ  ومنزًمّ صٌَح اجلمعِ إمم شمقريٌ َ ىكق ؾم لم يمولق مؽم اؾممهَ: مكَيَ و ل ذم 

اعمًجد  صكم مع  َقمِ اعمًلملم  نةَ  ومةَشمشؼ أن اإلمةَأ ب يةيت  ومن ةروا وملةؿ 

ا  ذ ؿمةةةَب ًمكةةةـ لو ةةةل سمةةةدأت شمنٌةةةّ  وم نةةةقا   ظمةةةػم 
 ةةةدوا  نةةةَ  ؾمةةةقا  وأىةةةَ يقم  ةةة

ا  ومةةةة  أطمٌٌةةةةّ أن أظمةةةةَـمر  ومقةةةةدمقين  أىةةةةَ ذم الةةةةؼ ال أطمشةةةةظ ؾمةةةةقرة اًمًةةةةجدة ضموةةةةد 

منهةةةَ اًم ةةةشك لم ا وًموةةةلم ذم اًمريمعةةةِ ا ومم  وملةةة   ومَوم  كةةّ ؾمةةةقرة مةةةريؿ وىمةةةرأت
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َ وإذا   أؿمةةعر سمةةين اًمنةةَس يملهةةؿ  ةةقوا ؾمةةَضمديـ.. أىةةَ  ةة أردت اًمريمةةقع ويمةةؼمت رايمع 

 رايمع و ؿ ؾمجدوا   ذا يدًمكؿ قمغم مَذا؟ قمغم اًمعَدة.

ومع ا ؾمػ يم  يقضمد ذم سمعض اعمًَضمد اًمقديمةِ وطم ةك سمعةض الدي ةِ منةؼم 

ا و  ومةةٌعض  ةةذا اعمنةةَسمر شمقطةةع صةةشلم قمةةغم ـمقيةةؾ يقطةةع اًم ةةػ  وًمةةوس اًم ةةػ 

ا ىمةةةؾ  يمةةةَن  ةةةذا اعمنةةةؼم مةةةع صةةةبر اعمًةةةجد  نةةةَ  ذم اًمقريةةةِ ىمطةةةع اًم ةةةػ ا و  

ة أطمًةةةقا سم طةةة هؿ وم ةةةداريمقا وؿمةةةَريمقين ذم  واًم ةةةَين  ومًَمةةةذيـ يمةةةَىقا ظملشةةةل مٌةةةَرش 

اًمريمةةقع  أمةةَ اًمةةذيـ يمةةَىقا ظملةةػ اعمنةةؼم وم لةةقا ؾمةةَضمديـ طم ةةك ؾمةةمعقا ىمةةقزم: ؾمةةمع 

إذا رةةةؿ ي ةةةوكقن  يعنةةةل: أسمطلةةةقا صةةة هتؿ  وقوةةةَء وهمقهمةةةَء  اهلل عمةةةـ محةةةدا  و

وشمَسمعّ أىَ سمطٌوعِ الَ  طم ك ىمكوّ اًم  ة سم  مهَ صمؿ اًم شّ إًمةوهؿ  ىملةّ هلةؿ: 

يةةَ  َقمةةِ أال شمًةة كقن! أىةة ؿ قمةةرب أو قمجةةؿ مةةَ شمشرىمةةقن سمةةلم ىمةةق  اًمقةةَرئ ذم أو  

د ا قمةَضمؿ ريمعِ: أب  وسملم يمهوعص  مَ شمشرىمقن سملم  ذا و ذا! ًمق  ذا وىمع ذم سم 

ا قملةةوهؿ ومةة  سمةةًَمكؿ أىةة ؿ وأىةة ؿ قمةةرب  ًمكةةـ يٌةةدوا أن قمقةةقًمكؿ مشةةبقًمِ  ًمكةةَن قمةةَر 

 سمًَمزرع واًميع وىكق ذًمؽ مـ ا مقر.

َ  سمةين  ومشل  ذا الَدصمةِ شمييمةدت مةـ صةكِ ىمةق  اًمعلة ء اًمةذيـ أرشت إًمةوهؿ نىش ة

قمةةغم اإلمةةَأ أن يراقمةةل ووةةع اعمج مةةع اًمةةذ  يعةةوش وموةةف طم ةةك ال يبةةًَمقا ذم سمعةةض 

َأ  ومهذا اًمق ِ واًم ل ىمٌلهَ شمٌلم ًمكؿ أن اعمًَةؾ ذم اًمنمع  ُ أن شمًظمذ ا طمك

َ ىنز  سمف  سمدون مًٌَمبِ.. سمدون أن ىرومع مَ يمَن ؾمن ِ إمم طمد اًمقضمقب  ومَ يمَن ومرو 

إمم طمد اًمًنِ   ذا يملف إومراط أو شمشريط ال  قز  ومهذا ضمقاب قمـ  ذا االؾم دال  

 اًمذ  يد  قمغم ضمهؾ اعمً دًملم سمف.

ًمعؾ اًمق ِ  ذا وردت ذم ... إؾم أ قممر سمـ اجطَب ر  اهلل قمنف   مداظملِ:

 ذم ؾمػم أقم أ اًمنٌ ء.
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 ال سميس! ًمكـ  ذا ال يشودىَ اًم كِ. اًمشوخ:

 ال  اإلؾمنَد وعوػ.. ىم ِ إؾم أ قممر سمـ اجطَب وعوشِ. مداظملِ:

أىَ معؽ ىم ِ إؾم أ قممر سمـ اجطَب  واًم ل يقق  وموهَ أىةف دظمةؾ قمةغم  اًمشوخ:

نظمةةرا   ةةذا اًمق ةةِ وةةعوشِ ومعةة   و ةةل يًةة د  رةةَ اًمقةةَةلقن سميىةةف ال  ةةقز  أظم ةةف إمم

ًملمًةةلؿ أن يمةةس اًمقةةرنن إمم قمةةغم ـمهةةَرة  ومةةٌن يمَىةةّ  ةةذا اًمق ةةِ ب شمةةرد إال رةةذا 

ةةَ ظمشةةوِ أن شمكةةقن  ةةذا اًمق ةةِ  َ م كش   ةة اًمطريةةؼ ومهةةل ىم ةةِ وةةعوشِ  أمةةَ أىةةَ ىملةةّ نىش 

 ذا اإلؾمةنَد إمةَ طمًةن َ ًمقطمد َ وردت ذم  ء مـ يم ُ اًمًنِ سمٌؾمنَد نظمر وموكقن 

 ًمذاشمف أو طمًن َ ًمبػما.

أمةةةَ اًمق ةةةِ اعمعروومةةةِ وىمةةةد أظمرضمهةةةَ اإلمةةةَأ اًمةةةدارىمطنل ذم ؾمةةةننف  وميىةةةَ ... اان 

سمًَمعزو  وميىمق : أن اًمق ِ روا ةَ اإلمةَأ اًمةدارىمطنل ذم ؾمةننف وسمٌؾمةنَد وةعوػ  ومةٌن 

يمَىةةةةةّ  ةةةةةذا اًمق ةةةةةِ اًم ةةةةةل وموهةةةةةَ شملةةةةةؽ اعم ةةةةةَ رة وردت أ : إؾمةةةةةنَد نظمةةةةةر  كةةةةةـ 

َد سمةةةةف أو االؾمةةةة دال  ومٌهةةةةَ  وإال ومهةةةةذا اًمق ةةةةِ اًم ةةةةل أؿمةةةةَر إًموهةةةةَ ا خ  ةةةةل االؾم شةةةةه

 وعوشِ ال  قز االطم جَج رَ.

 (00:02:27( /12أهل احلدوث واألثر ) -)فًاوى جدة
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 حهي املظاِسات ٔاملطريات 

اًمًةةةًا :  ةةةؾ  ةةةقز اًمقوةةةَأ سمم ةةةَ رات ومًةةةػمات ؾمةةةلموِ ًمل عٌةةةػم قمةةةـ ـملٌةةةَت 

قاب سمةةة   ومنرضمةةةق ذيمةةةر اًمةةةدًموؾن  ن اًمقوةةةَأ رةةةذا اًمشةةةعُ اإلؾمةةة موِ  ومةةةٌن يمةةةَن اجلةةة

اعمًةةػمات  ةةل مةةـ ىمٌوةةؾ اعم ةةًَم  اعمرؾمةةلِ  وممةةـ ضمهةةِ أىةةف ال يةة ؿ اًمقاضمةةُ إال سمةةف 

ومهق واضمُ  يمَ صؾ ذم اًمقؾمَةؾ أيشَ سمكةَ  اإلسمَطمةِ طم ةك يةي  اًمةنص سم كريمهةَ  

ويمذًمؽ إن اًمقوَأ رذا اعم َ رات أو اعمًػمات  ل مقاومقِ ًملكقاسمط اًم ل ذيمر َ 

 اًمشوخ قمٌد اًمرمحـ قمٌد اجًَمؼ ذم رؾمًَم ف اعمًلمقن واًمعمؾ اًمًوَف. 

اجلةةقاب: صةةكو  أن اًمقؾمةةَةؾ إذا ب شمكةةـ خمًَمشةةِ ًملنمةةيعِ ومهةةل ا صةةؾ وموهةةَ 

اإلسمَطمةةةِ  ةةةذا ال إؿمةةةكَ   ًمكةةةـ اًمقؾمةةةَةؾ إذا يمَىةةةّ قمٌةةةَرة قمةةةـ شمقلوةةةد عمنةةةَ ٓ همةةةػم 

ات أو إؾمةةةة موِ وممةةةةـ  نةةةةَ شم ةةةةٌ   ةةةةذا اًمقؾمةةةةَةؾ همةةةةػم رشقموةةةةِ  ومةةةةَجروج سم  ةةةةَ ر

اعم ةةةةَ رات وإقمةةةة ن قمةةةةدأ اًمروةةةةَ أو اًمروةةةةةَ وإقمةةةة ن اًم ييوةةةةد أو اًمةةةةرومض ًمةةةةةٌعض 

اًمقةةةرارات أو سمعةةةض اًمقةةةقاىلم   ةةةذا ى ةةةَأ يل قةةةل مةةةع الكةةةؿ اًمةةةذ  يقةةةق : الكةةةؿ 

 ًملشعُ مـ اًمشعُ وإمم اًمشعُ. 

َ  وم  حي َج ا مر إمم م َ رات وإى  حي ةَج  أمَ طمون  يكقن اعمج مع إؾم مو

 الةَيمؿ اًمةةذ   ةًَمػ رشيعةِ اهلل يمةة  يةرو  وأىةةَ أىمةق   ةةذا إمم إىمَمةِ الجةِ قمةةغم

يمةة  يةةرو  إؿمةةَرة إمم وةةعػ مةةَ يةةرو  وًمكنهةةَ قمةةغم يمةةؾ طمةةَ  شمٌةةلم طمقوقةةِ معروومةةِ 

َ  حيةض اًمنةَس  مـ ىَطموِ شمَر وِ أن قممر سمـ اجطَب ر  اهلل قمنف عمةَ ىمةَأ ظمطوٌة

  قمغم شمر  اعمبَالة ذم اعمهقر وإمم  نَ الكؿ صكو .. اًمروايِ صكوكِ.
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ّ يَ ًموإى  اًمشَ د ذم اًمروايِ ا ظمر  اًم ل ذم ؾمند َ وعػ و ل أن امرأة ىمَ

قممر ا مةر ًمةوس سموةد   إن اهلل قمةز وضمةؾ ذيمةر ذم اًمقةرنن اًمكةريؿ ومةٌن أشموة ؿ إطمةدا ـ 

َ   ومكوةػ أىةّ شمقةق : ال  ةقز إال أرسمع ةةِ در ةؿ مهةرا   ىمنطَرا  وم  شميظمةذوا منةف ؿمةو 

 ًمٌنَشمكؿ. 

وايةةةِ: أظمطةةةي قممةةةر وأصةةةَسمّ اعمةةةرأة  وموكةةةقن ومكةةةَن ضمةةةقاب قممةةةر إن صةةةكّ اًمر

اعمج مةةةع اإلؾمةةة مل ًمةةةوس سمكَضمةةةِ عم ةةةؾ  ةةةذا اًمةةةن ؿ ومةةةَ يؽمشمةةةُ مةةةـ وراةهةةةَ مةةةـ 

وؾمَةؾ  قمنةدمَ ي كقةؼ اعمج مةع اإلؾمة مل يًة طوع اإلىًةَن أن يةدظمؾ ويٌلةغ رأيةف 

 .   لفوطمج ف إمم اًمذ  سمودا ا مر أو قمغم ا ىمؾ إمم 

  ةةَ رات اًم ةةل شملقونَ ةةَ مةةـ  لةةِ مةةَ ومهةةق ًمةةوس سمكَضمةةِ إمم فمهةةقر عم ةةؾ  ةةذا اًم

شملقونَ َ مـ قمَدات اًمبرسمولم ومـ ى مهؿ  ويم   ق اًمشين اان ىكـ ىقلد اًمبرسمولم 

ذم يم ػم مـ قمةَداهتؿ وشمقًَموةد ؿ ؾمةقأل السمةد مةـ اًم ش ةوؾ سمةلم مةَ  ةقز وال ىيظمةذا 

قمنهؿ ومَ ال  قز  ومَى ر م    ىكـ ىيظمذ قمنهؿ سمعةض اًمقؾمةَةؾ   ةذا اًمقؾمةَةؾ إذا 

شمةةةةًد  إمم همةةةةرض منمةةةةوع أو قمةةةةغم ا ىمةةةةؾ ضمةةةةَةز وًمةةةةوس وموةةةةف إطموةةةةَء عمعنةةةةك  يمَىةةةةّ

اًم شةةةٌف سمًَمكشةةةَر ومهةةةذا  ةةةق أمةةةر ضمةةةَةز  واعم ةةةَ  ذم ذًمةةةؽ  كةةةـ أن ىً كيةةة م لةةةلم 

اصمنلم أطمدلَ صمَسمّ مـ طموْ اًمروايِ وااظمر وموف وعػ أمَ اًم َسمّ ومهق مةَ ضمةَء ذم 

وضمةةةف قملوةةةف اًم ةةةكوكلم مةةةـ طمةةةديْ اعمبةةةػمة سمةةةـ ؿمةةةعٌِ ر  اهلل قمنةةةف ذم ىم ةةةِ ظمر

اًم ةة ة واًمًةة أ مًةةَومرا  وىزوًمةةف ذم مكةةَن  وملةة  أصةةٌ  سمةةف اًم ةةٌَح ظمةةرج ًمقكةةَء 

  وم ُ قملوف طم ك ¢الَضمِ وميراد اعمبػمة سمـ ؿمعٌِ أن ي ُ اًمقوقء قمغم اًمنٌل 

ضمَء اًمرؾمق  قملوف اًم  ة واًمًة أ إمم شمشةٌوؽ يمموةف  اًمشةَ د ىمةَ  اعمبةػمة: وقملوةف 

وقهَ أن يشةةمر قمةةـ ذراقموةةف وميظمرضمهةةَ ضمٌةةِ روموةةِ وةةوقِ اًمكمةةلم وملةةؿ يًةة طع مةةـ وةة

وأًمقك اجلٌِ قمغم يم شوف طم ك شمقوي قملوف اًم ة ة واًمًة أ وهمًةؾ ذراقموةف  اًمشةَ د 
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أىف قملوف اًم  ة واًمً أ ًمٌس ضمٌِ وروموِ  ومهذا يعنل أىةف إذا يمةَن  نةَ  ًمٌةَس مةـ 

أًمًٌِ اًمكشَر شمنًُ إًموهؿ وب يكـ وموف فمَ ر اًم شٌف اًم قلود هلؿ وموجةقز عمةَ يؽمشمةُ 

 وراء ذًمؽ مـ م لكِ اًمدألء وىكق ذًمؽ. مـ 

ويمذًمؽ اعم َ  اًم َين أذيمرا ًمشهرشمف ذم اًمًػمة وإن يمَن همػم صمَسمّ قمغم اًمطريقِ 

الدي وةةِ و ةةل: أن اًمرؾمةةق  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ أمةةر ؿ أن ينزًمةةقا ذم مكةةَن ذم 

 همزوة اجند  عمَ ىمَ  اعمنذر سمـ طمٌَب أن  ذا وطمل.. 

 ...  مداظملِ:

اعمنةةذر  أأ  ةةق اًمةةرأ  والةةرب واعمكوةةدة  ىمةةَ : ًمةةف همةةػم  ىعةةؿ  طمٌةةَب اًمشةةوخ:

ذًمةةؽ  ىمةةَ : ومةةٌذا  ىنةةز  ذم مكةةَن نظمةةر  اان أؾمةة در  قمةةغم ىشيسةة ومةةيىمق  ًمكةةـ وموةةف 

ومَةدة  ذا مرو  ذم اًمًػمة وهمػم صكو  ًمكـ ًموس ًمف صلِ سمم ًَمنةَ إىة  اعم ةَ   ةق 

د مةةَ طمشةةر اجنةةد  طموةةْ ىمةةَ  ؾمةةل ن يمةة  رو  قمنةةف أيشةةؿ يمةةَىقا إذا طمةةقرصوا ذم سملةة

أطمَـمقا اًمٌلدة سم ند   ورؾمقًمنَ قملوف اًم  ة واًمً أ واومؼ قمغم ذًمةؽ عمةَ وموةف مةـ 

م لكِ ضملوِ جمةردة قمةـ أ  مشًةدة  ومٌهةذا اعموةزان  ةُ ىكةـ أن ى لقةك قمةَدات 

 اًمبرسمولم. 

اان ىي  سمم َ  نظمر:  نَ  أىَس يلًٌقا ضمقايموّ خم لشِ ال يقضمد مَىع  ًمكةـ 

ٌس اجلراومو ةةِ  ال ومَةةةدة مةةـ ذًمةةؽ ؾمةةق  مت ةةؾ مةةَ معنةةك ًمةةٌس اًمٌنطلةةقن مةةَ معنةةك ًمةة

قمَدات اًمبرسمولم واًم يصمر سم قًَمود ؿ  ومٌذا   ُ أن ىشر  سملم مةَ ينًةجؿ مةع اإلؾمة أ 

ر قمنةةةف  ومةةةٌذا   ةةةذا اعم ةةةَ رات ًموًةةةّ وؾمةةةولِ  ةةة نش  ي  ومٌَدةةةةف وىمقاقمةةةدا وسمةةةلم مةةةَ ينٌةةةق و 

إؾمةة موِ شمنٌةةةي قمةةةـ اًمروةةةَ أو قمةةةدأ اًمروةةَ مةةةـ اًمشةةةعقب اعمًةةةلمِ  ن هلةةةؿ وؾمةةةَةؾ 

أظمر  سمَؾم طَقم هؿ أن يًةلكق َ  واًمةذ   طةر ذم سمةَزم أىنةَ ذم اًمقاىمةع قمنةدمَ ىقةر 

م ةةةؾ  ةةةذا اعم ةةةَ رات يميىنةةةَ ى  ةةةقر أن اعمج مةةةع اإلؾمةةة مل سمعةةةد أن ي ةةةٌ  ومعةةة   
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َ  ؾمةةةو ؾ  َ  إؾمةةة مو دة اًمبةةةرسمولم  ؾمةةةو بػم يمةةةؾ  ء جم معةةة ذم ى مةةةف وذم قمَداشمةةةف قمةةةغم قمةةَة

مل ذم همنوةةةةِة قمةةةةـة م ةةةةةؾ  ةةةةةذا ؾمةةةةةقأل يكةةةةةقن اًمةةةةةقـمـ االضم  قمةةةةةل ذم اعمج مةةةةةع اإلؾمةةةةة 

 . اعم َ رات

وأظمةةةػما  أصةةةكو  أن  ةةةذا م ةةةَ رات شمبةةةػم مةةةـ ى ةةةَأ الكةةةؿ إذا يمةةةَن اًمقةةةَةمقن 

مٍميـ قمغم ذًمؽ  ويمؿ ويمؿ مـ م َ رات ىمَمّ ووىمعّ وىم ؾ وموهَ ىم غم يم ػميـ 

 ضمدا  صمؿ سمقل ا مر قمغم مَ يمَن قملوف ىمٌؾ اعم َ رات. 

صةةؾ ذم ا ؿمةةوَء اإلسمَطمةةِ  يشةةَ ومةة  ىةةر  أن  ةةذا وؾمةةولِ شمةةدظمؾ ذم ىمَقمةةدة أن ا 

 مـ شمقًَمود اًمبرسمولم. 

 ( 00:  33: 39/ 210) اهلدى والنور /



 حكه اإلضرابات  ------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

733 

 

 

 

 

 حهي اإلضسابات 



 حكه اإلضرابات  ------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

735 

 

 حهي اإلضسابــــات

سمةةةَر  اهلل وموةةةؽ!  ةةةؾ  ةةةقز ًملعَمةةةِ أو سمعةةةض اًمعَمةةةِ أن ي ةةةقمقا أمةةةَأ  مداظملةةةِ:

 ىم قر الكَأ أو أمَأ الكَأ يمل يلٌقا هلؿ سمعض اًمطلٌَت..

 ن ي قمقا قمـ اًمطعَأ؟أ اًمشوخ:

ي ةةةقمقا قمةةـ اًمطعةةةَأ ويًةة نكروا يعنةةةل: يقشةةقا أمةةةَأ اًمق ةةقر وأمةةةَأ..  مداظملةةِ:

 طم ك يطلٌقا.

ال   ةةةذا قمةةةَدة أضمنٌوةةةِ يمةةةَومرة ال  ةةةقز ًملمًةةةلملم أن ي  ةةةذو َ وؾمةةةولِ  اًمشةةةوخ:

إلفمهةةَر قمةةدأ روةةَ ؿ سمٌمةةء مةةَ ي ةةدر مةةـ ىمٌةةؾ اًمدوًمةةِ  و ةةُ أن ىً كيةة رةةذا 

 «ومةةةةـ شمشةةةةٌف سمقةةةةقأ ومهةةةةق مةةةةنهؿ»ذم طمةةةةديْ معةةةةروأل:  اعمنَؾمةةةةٌِ ىمقًمةةةةف قملوةةةةف اًمًةةةة أ

ومةةةـ »وأطمَديةةةْ يم ةةةػمة ويم ةةةػمة ضمةةةدا  ضمةةةَءت يمًَم ش ةةةوؾ هلةةةذا الةةةديْ اعمجمةةةؾ: 

 .«شمشٌف سمققأ ومهق منهؿ

ومةةـ شمشةةٌف »مةةـ شملةةؽ ا طمَديةةْ اًم ةةل يمكةةـ أن شمع ةةؼم شمش ةةو   هلةةذا الةةديْ: 

كؿ صةةةةلقا ذم ىعةةةةًَمكؿ وظمشةةةةَوم»ىمقًمةةةةف قملوةةةةف اًم ةةةة ة واًمًةةةة أ:   «سمقةةةةقأ ومهةةةةق مةةةةنهؿ

َ  مـ همزوة وممروا سميؿمجَر  ¢وأهمرب مـ  ذا أن اًمنٌل  «وظمًَمشقا اًموهقد يمَن راضمع

يةةةَ »مةةةـ اًمًةةةدر يمةةةَن اعمنمةةةيمقن يعلقةةةقن قملوهةةةَ أؾمةةةلك هؿ ومقةةةَ  سمعةةةض اًم ةةةكَسمِ: 

يملمةةِ ىمًَمق ةةَ.. اضمعةةؾ ًمنةةَ  «رؾمةةق  اهلل! اضمعةةؾ ًمنةةَ ذات أىةةقاط يمةة  هلةةؿ ذات أىةةقاط

اهلل أيمةؼم! »ة واًمًة أ مًة نكرا : ذات أىقاط يم  هلؿ ذات أىةقاط  ومقةَ  قملوةف اًم ة 

ةةة   هل  ةةةؿ  ﴿إيشةةةَ اًمًةةةنـ ًمقةةةد ىملةةة ؿ يمةةة  ىمةةةَ  ىمةةةقأ مقؾمةةةك عمقؾمةةةك:  ةَة يم  هل  ة
ن ةةةَ إ  ؾ ًم  ةةة ع  اضم 
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 ٌِ ة  ة
َ    «[138]األعالالراف:﴾نهل  اى ةةروا اًمشةةر  سمةةلم اعمقةةقًم لم! أوًم ةةؽ يققًمةةقن: اضمعةةؾ إهلةة

 ىعٌةةدا مةةـ دون اهلل  أمةةَ أصةةكَب اًمرؾمةةق : اضمعةةؾ ًمنةةَ ؿمةةجرة ذات أىةةقاط يمةة  هلةةؿ

ذات أىةةقاط  ؿمةة َن سمةةلم اعمقةةقًم لم شملةةؽ هلةةَ قم ىمةةِ سمًَمعقوةةدة سمةةؾ سمًَمعٌةةَدة.. سمًَم قطموةةد 

ٌِ ﴿ومَ ينَذم اًم قطمود مـ اًمنم  ا يمؼم   
َ  يم    هل  ؿ  نهل  هل 

ن َ إ  ؾ ًم  ع   [138]األعراف:﴾اضم 

وىمق  سمعةض اًم ةكَسمِ: اضمعةؾ ًمنةَ ذات أىةقاط يمة  هلةؿ ذات أىةقاط ًمةوس هلةَ قم ىمةِ 

وإى  هلَ قم ىمةِ يمكةـ ىًةموف سمةٌعض اًمنةقاطمل االضم  قموةِ ومة   سمًَمعقودة وال سمًَمشقف

ر  اًمرؾمق  قملوف اًمً أ  ذا اًم شٌوف  وإن اعمقوقع منشةؽ أطمةدلَ قمةـ ااظمةر 

 يمؾ االىشكَ   وميىكر قملوهؿ أيشؿ ىمًَمقا: يم  هلؿ ذات أىقاط.

  َ ومهذا الديْ يًيمد أن اعمًةلملم  ةُ أن يكقىةقا هلةؿ ؿم  ةوِ مًة قلِ متَمة

َ  وملهةؿ ؿم  ةو هؿ اجَصةِ اعم موةزة قمـ اًمكَوم َ  سمؾ وفمَ را  أيك ريـ ًموس ومقط سمَـمن

 قمـ اًمش  وَت ا مؿ أو اًمشعقب اًمكَومرة.

َ  طملؼ اًمةرأس.. ذم سمعةض اًمطةر  اًم ةقوموِ  وم جقيع اعمًلؿ ًمنشًف  ق يشٌف متَم

يمةةةَن اعمًةةةلؿ إذا اى مةةةك إمم ؿمةةةوخ ًمةةةف ـمريةةةؼ وملو هةةةر ًمةةةف ظمكةةةققمف اًم ةةةَأ اعم م ةةةؾ ذم 

: اعمريةةةد سمةةةلم يةةةد  اًمشةةةوخ يمَعموةةةّ سمةةةلم يةةةد  اًمبَؾمةةةؾ  -قوموِ أقمنةةةل اًم ةةة –ىمةةةقهلؿ 

َ  هلةذا االؾم ًة أ ا قممةك اعم ةًَمػ ًمققًمةف شمعةَمم:  قا ﴿حتقوقة قم ة  أ د 
ٌ وكم   ؾم ة
ا  ذ  ىم ةؾ    ة

ن ل ٌ ع  ـ  اشم  م  َ و  ى   أ 
ة  ػم 
غم  سم    يعلنقن قمـ ذا  اعمٌدأ اعم ًَمػ  [108]يوسف:﴾إ مم  اهلل   قم 

 إمم اًمطريؼ سمين حيلؼ رأؾمف.ًملٌ ػمة سمين ييمروا اعمن مل 

ومةةنكـ ىعلةةؿ أن طملةةؼ اًمةةرأس  ةةق قمٌةةَدة وـمَقمةةِ هلل قمةةز وضمةةؾ ذم سمعةةض ا مةةَيمـ 

اطملقةقا يملةف أو دقمةةقا »و ةق أمةر ضمةَةز ذم همةةػم شملةؽ ا مةَيمـ يمةة  ىمةَ  قملوةف اًمًةة أ: 

ـ  ﴿أمةةةَ ذم الةةةٓ:   «يملةةةف ي ةةة ٍم   ق  م  ؿ  و  ك  ةةة وؾم  ء  لم  ر 
ةةة ق  واًمرؾمةةةق  قملوةةةف  [20]الفالالالت :﴾حم  ل 

اًملهةةةةةؿ اهمشةةةةةر ًملمكلقةةةةةلم  اًملهةةةةةؿ اهمشةةةةةر » ضمةةةةةَء ذم اًم ةةةةةكوكلم ىمةةةةةَ : اًمًةةةةة أ يمةةةةة 
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ًملمكلقةةةةةلم  اًملهةةةةةؿ همشةةةةةر ًملمكلقةةةةةلم  ىمةةةةةًَمقا: يةةةةةَ رؾمةةةةةق  اهلل! وًملمقٍمةةةةةيـ؟ ىمةةةةةَ : 

َ   «وًملمقٍميـ ومٌذا : عمَ يمَن اللؼ قمٌَدة ومنًؽ مـ منَؾمؽ الٓ ال  قز رشقم

ِ ـمريقةةِ ىقلةةف إمم منَؾمةةٌِ أظمةةر  يمةة  ا ةةذ ذًمةةؽ اًم ةةقوموِ أو سمعةةض مشةةَيخ اًم ةةقومو

. َ َ  هلؿ قمغم مَ رشطمّ نىش  ومنهج

يمذًمؽ اًم وَأ.. اًم وَأ ـمَقمِ هلل قمز وضمؾ ًمف ى َمف وًمف رشوـمف وأريمَىةف  ًمةق أن 

َ ن  ن اًمنٌةةةةةةل  ال »ىمةةةةةةَ :  ¢اعمًةةةةةةلؿ أراد أن يقاصةةةةةةؾ اًملوةةةةةةؾ سمًَمنهةةةةةةَر ًمكةةةةةةَن قمَصةةةةةةو

وممقاصةةلِ اًم ةةوَأ اًمةةذ   ةةق  «شمقاصةةلقا ومةةٌن يمةةَن وال سمةةد وممةةـ اًمًةةكقر إمم اًمًةةكقر

َدة هلل ال  ةةةةقز ومكوةةةةػ  ةةةةةقز ذم رشيعةةةةِ اهلل أن ييةةةةب قمةةةةـ اًمطعةةةةةَأ ـمَقمةةةةِ وقمٌةةةة

َ  ًمطريقِ اًمكشَر  ومهنَ خمًَمش َن:  ويقاصؾ اًملوؾ واًمنهَر اشمٌَقم

اعم ًَمشةةةةةِ ا ومم: مةةةةةَ يمنةةةةةَ ىدىةةةةةدن طمقهلةةةةةَ و ةةةةةق اًم شةةةةةٌف سمًَمكشةةةةةَر  واعم ًَمشةةةةةِ 

 ا ظمر : أىنَ ؾمننَ  ىشًنَ مقاصلِ اإلمًَ  قمـ اًمطعَأ طموةْ ال  ةقز ذم اًمعٌةَدة

 ومك   أن ال  قز ذم همػم اًمعٌَدة  ىعؿ.

ؿمةةو نَ سممنَؾمةةٌِ  ةةذا اًمًةةًا  يةةذيمرين سمٌمةةء ىمرأشمةةف ذم ضمريةةدة أمةةس أو  مداظملةةِ:

ىمٌلف شمدقمق سمعض اجل قمَت اإلؾم موِ سمعض ؾمكَن إطمد  اعمدن ذم  ذا اًمٌلد أن 

ي قمقا ذم يقأ يمذا وحيملقا اعمشَقمؾ وي عدوا اًمًةطقح سمنوةِ اؾمة لهَأ اًمنٍمة أو 

 ىعؿ..   ء مـ  ذا

 قمجوُ! اًمشوخ:

 ىعؿ  حيملقا اعمشَقمؾ إمم .. مداظملِ:

 أىَ ؾممعّ سمًَم وَأ  ذا اعمزقمقأ ًمكـ مشَقمؾ مَذا؟ اًمشوخ:

َ  ىمةَ : حيملةقن اعمشةَقمؾ ويقشةقن قمةغم ا ؾمةطكِ  مداظملِ: ضمريةدة أمةس ؿمةو ن
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 يدقمقن اهلل سمًَمنٍم ويمذا.

 قمشقا ! اًمداقمل هلذا  َقمِ إؾم موِ؟ مداظملِ:

َ   مداظملِ:   َقمِ إؾم موِ.ىعؿ ـمٌع

  ذا شمقلود ًملن َر . مداظملِ:

 ىعؿ  ق  ذا. اًمشوخ:

 حيملقن اعمشَقمؾ ... مداظملِ:

واهلل همريٌِ  ذا  أىَ ؾممعّ صوَأ ورأينَا ذم سمعض اعمًَضمد ًمكـ رذا  اًمشوخ:

: أن اعمًلملم  َ  اهلل أيمؼم!  ذا يَ إظمقاىنَ  ق دًموؾ عمَ ىملنَ وىققًمف داة   اًمقصػ أيك

هؾ  ال ينطلققن مع أطمكَأ اًمديـن  يشؿ  هلقن أطمكةَأ اًمةديـ اًموقأ ينطلققن سمج

وومَىمد اًمٌمء ال يعطوفن وهلذا ىقق : ال سمد مـ اًم  ةشوِ واًمؽمسموةِ.. ال سمةد مةـ اًمة علؿ 

 ًملعلؿ اًم كو  واًمؽمسموِ قمغم  ذا اًمعلؿ اًم كو  وإال ًمـ شمققأ ًملمًلملم ىمَةمِ.

 ( 00:  16:  09/ 465) اهلدى والنور/
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 لعالوٛ األلباٌ٘ زأٙ ا

 يف األضتاذَٖ حطَ البٍا

 ٔضٗد قطب زمحّىا اهلل 
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 -زمحْ اهلل-أتباع ضٗد قطب

ٌِ ي   مداظملِ: قمقن أيشؿ أشمٌَع ؾمود ىمطةُ  د  فمهرت ذم سمعض اًمدو  اًمعرسموِ  َقم

 وأيشؿ  ؿ اًمًلشوقن طمقَ  وم  رأيكؿ؟ 

 رأيل أن اعمشكلِ  ل  ل  وضمقا  قملوهَ  اًمشوخ:

 إنونلبببباع وي  بببب  ك نؼقؿبببب

 

 

 

 هبب   ءعقبب ءءعؾقفبب  كقـبب ٍن  كـ  

 

 

ىكةةـ ىع قةةد أن اًمًةةود ىمطةةُ رمحةةف اهلل ب يكةةـ ؾمةةلشل اعمةةنهٓ ذم قمَمةةِ طموَشمةةف  

وًمكةةةـ فمهةةةةر ًمةةةةف ادمةةةةٌَا ىمةةةةقٌ  إمم اعمةةةةنهٓ اًمًةةةةلشل ذم نظمةةةةر طموَشمةةةةف و ةةةةق يعةةةةوش ذم 

ؾمةةجنف  ومًَمًةةلشوِ ًموًةةّ جمةةرد دقمةةقة  اًمًةةلشوِ شم طلةةُ معرومةةِ ذم اًمك ةةَب واًمًةةنِ 

 اًمًلشوِ. اًم كوكِ وااصمَر 

ةة  قمقن أن دقمةةقهتؿ ىمَةمةةِ قمةةغم اًمك ةةَب د  ىكةةـ ىعلةةؿ مةةـ  ةةًالء وأم ةةَهلؿ اًمةةذيـ ي 

واًمًنِ   ؿ ال يعرومقن أصق  ومهؿ اًمك َب أوال   و ذا ا صةق  معروومةِ مةـ يمة أ 

  ويملةة ت أةمةةِ اًم شًةةػم يمةةَسمـ ضمريةةر واسمةةـ اًم شًةةػماسمةةـ شموموةةِ ذم رؾمةةًَم ف ذم أصةةق  

ن وإال ومٌَلةةةديْ  وإال ومٌةةةيىمقا  اًم ةةةكَسمِ يم ةةةػم وهمةةةػم ؿ  أن اًمقةةةرنن يشنةةة سمةةةًَمقرن

 ومـ دويشؿ مـ اًمًلػ اًم ًَم . 

ومًَمةةذيـ يةةدقمقن اًمًةةلشوِ ال يًةةلكقن ؾمةةٌوؾ شمشًةةػم اًمقةةرنن   ةةذا اًمًةةٌوؾ اًمعلمةةل 

 اعم شؼ قملوف سملم قمل ء اعمًلملم. 

  ذا مقضمقد قمند اًمقطٌولم.  مداظملِ:
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َ مقضمقد  وًمذًمؽ دمد ذم شمشًػم اًمًةود ىمطةُ سمعةض اًم  اًمشوخ: شَؾمةػم اًم ةل ـمٌع 

اجلشوةةةلم اًمةةةذيـ  ةةةًَمشقن اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   صمةةةؿ أريةةةد أن أىمةةةق : إن  كشمنكةةةقا منكةةة

 ةةًالء ال يعنةةقن سم مووةةز اًمًةةنِ اًم ةةكوكِ مةةـ اًمكةةعوشِ  ومكةة   قمةةـ أيشةةؿ ال يعنةةقن 

سم  ٌع ااصمةَر قمةـ اًم ةكَسمِ واًمًةلػ اًم ةًَم ن  ن  ةذا ااصمةَر  ةل اًم ةل شمعةلم اًمعةَب 

َ إًموف. قمغم ومهؿ اًمك َب واًمًنِ يم  أرشىَ   نىش 

مةةـ أيةةـ شمةةيشموهؿ اًمًةةلشوِ إذا يمةةَىقا  ةةؿ سمعوةةديـ قمةةـ ومهةةؿ ا صةةؾ ا و  ًممؾمةة أ 

و ةةق اًمقةةرنن وقمةةغم ا صةةق  اًمعلموةةِ اًم ةةكوكِ  وسمعوةةديـ قمةةـ متووةةز اًم ةةكو  مةةـ 

اًمكةةعوػ سمًَمنًةةٌِ ًملكةةديْ  وأسمعةةد مةةـ ذًمةةؽ قمةةـ أن ي  ٌعةةقا نصمةةَر اًمًةةلػ اًم ةةًَم  

 طم ك هي دوا ردهيَ ويً نػموا سمنقر َ. 

ا: اًمقكةةةوِ ًموًةةةّ جمةةةرد ادقمةةةَء  وعمةةةَذا  ةةةًالء يةةةدقمقن أيشةةةؿ ؾمةةةلشوقن  ا مةةةر إذ  

اًمةةذ  ذيمرشمةةف ذم سمعةةض أضمةةقسم ل اًمًةةَسمقِ: أن اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِ اان واًمشكةةؾ هلل قمةةز 

وضمةةةةؾ همطةةةةّ اًمًةةةةَطمِ اإلؾمةةةة موِ شمقريٌ ةةةةَ  وفمهةةةةر  يم ةةةةر مةةةةـ يمةةةةَن يعَدهيةةةةَ وًمةةةةق ذم 

إًموهةَ  وًمةق يمةَىقا ذم  اجلملِ  أن  ذا اًمدقمقة  ل دقمقة الؼ  وًمةذًمؽ ومهةؿ ين مةقن

 قمملهؿ سمعوديـ يمؾ اًمٌعد قمنهَ.

 (00:13:27(/188) )سلسلة اهلدى والنور
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 زأٙ الػٗذ يف حطَ البٍا ٔضٗد قطب 

 ٔالتطسم لسأْٖ  -زمحّىا اهلل–

 يف اإلخٕاُ املطمىني

سمةةةةةةَر  اهلل وموةةةةةةؽ  ىريةةةةةةد اًم قةةةةةةقيؿ اًمنمةةةةةةقمل اعمع ةةةةةةد  ًمةةةةةةٌعض اًمةةةةةةدقمَة  مداظملةةةةةةِ:

 فـ يم ر اًمك أ طمقهلؿ  م ؾ طمًـ اًمٌنَ و ؾمود ىمطُ ن  ىاإلؾم مولم اعمَولم اًمذي

شمكَرسمّ ااراء منهؿ  اًمذ  يقق  اًمشوخ ىَرص يقق  يمذا  ومنهؿ مةـ يقةق  اًمشةوخ 

ىَرص يقق  يمذا  ىريد اًم ققيؿ اًمعلمل اًمنمقمل اًمةذ  يةراا ومكةول كؿ ًمةةكًـ اًمٌنةَ و 

 ؾمود ىمطُ ؟

َ  مـ ىمقًمف شمٌَر  وشمعَمم:  اًمشوخ:  أ  و  ﴿ىعؿ  ىكـ اىط ىم ق  ن آن  ىم ة ؿ  ؿم ة ن ك  م  ال    ةر 

ق   ل  ق 
ب  ًم  ر  ق  أ ىم  قا    ًم 

د  قا اقم  ًم 
د  ع  غم  أ ال  شم    ومنكـ ال ىةٌ س داقموةِ طمقةف  [8]المائد :﴾قم 

وىع قد وموف دون إومراط ودون شمشريط  ومةكًـ اًمٌنَ أقم قد أن ًمف يةدا  طمًةنِ قمةغم يم ةػم 

اعم  ةل واًمعةَدات اًمبرسموةِ  مـ اًمشٌَب اعمًةلملم اًمةذيـ يمةَىقا وةَةعلم وراء اشمٌةَع

يمةةةَعم  ل واًمًةةةون يَت  ومجمعهةةةؿ طمةةةق  شمك ةةةؾ  ةةةق شمك ةةةؾ طمةةةز  ال ىروةةةَان  ن 

...)اىقطةةَع ذم اًم ًةةجوؾ  نةةَ(... وًمكةةـ ىمةةد يمةةَن دقمةةَ ؿ إمم اشمٌةةَع اًمك ةةَب واًمًةةنِ 

واًم مًةةةؽ سمَإلؾمةةة أ اًمةةةذ  يمةةةَن  ةةةق قمةةةغم قملةةةؿ سمةةةف  ومنشةةةع اهلل سمةةةف مةةةَ ؿمةةةَء مةةةـ اًمنشةةةع 

اًمعةَب اإلؾمة مل   ةةذا مةَ ىةديـ اهلل سمةف سمًَمنًةٌِ ًمدقمقشمةةف  واى نمةت دقمقشمةف ذم أىمطةَر 

وًمكننةةَ ال ىبةةَزم وموةةف يمةة  يبةةَزم اعم كةةزسملم ًمةةف  ومٌىةةف ب يكةةـ مةةع ا ؾمةةػ قمةةغم قملةةؿ 
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سمًَمك ةةةةَب وسمًَمًةةةةنِ وب يكةةةةـ داقموةةةةِ إمم اًمك ةةةةَب وإمم اًمًةةةةنِ قمةةةةغم مةةةةنهٓ اًمًةةةةلػ 

َ : إىةةف ال يقضمةةد ومرىمةةِ أو ـمَةشةةِ قمةةغم وضمةةف ا رض  مةةـ شمنكةةر اًم ةةًَم   وىمةةد ىملةةّ نىشةة

اًم مًةةؽ سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ  سمةةؾ يمةةؾ ـمَةشةةِ مهةة  يمَىةةّ قمًَمقةةِ ذم اًمكةة   يمًَمشةةوعِ 

واجقارج م     ؿ يققًمقن: ىكـ قمغم اًمك َب واًمًنِ ومك   قمـ طمًـ اًمٌنَ وؾمود 

َ  يدقمقن اًم مًةؽ سمًَمك ةَب واًمًةنِ  وًمكةـ إمم  ىمطُ ومـ ؾمَر وراءلَ  ومهؿ أيك

اإلظمةقان اعمًةلملم ال يعلنقيشةَ اًموقأ مةع ا ؾمةػ اًمشةديد يمكةزب معةروأل سمكةزب 

رصحيِ أيشؿ ي مًكقن سمًَمك ةَب واًمًةنِ وقمةغم مةنهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم   وإىة   ةؿ 

َ  وؾمةةةنِ دقمةةةقة قمَمةةةِ  وًمةةةذًمؽ ومةةةنكـ ىمةةةد قمرومنةةةَ  يك شةةةقن سمًَمةةةدقمقة إمم اإلؾمةةة أ يم َسمةةة

سمًَم جرسمةةِ أن اإلظمةةقان اعمًةةلملم يًةةلكقن اان مًةةلؽ طمًةةـ اًمٌنةةَ ذم اًمةةدقمقة إمم  

وىةةِ سمًَمك ةَب واًمًةةنِ  ًمكةةـ دقمةقهتؿ قمَمةةِ ًمةوس وموهةةَ شمش ةةوؾ اإلؾمة أ وًمةةق يمةَن مقر

طم ةةةةةك ومةةةةةو  ي علةةةةةؼ سمًَمعقوةةةةةدة  ومهةةةةةؿ ال يعلنةةةةةقن اًم مًةةةةةؽ سمعقوةةةةةدة اًمًةةةةةلػ اًم ةةةةةًَم  

َ  ذم يم ةػم مةـ اًمةٌ د اًم ةل  شمش و    ىمد يققًمقيشَ يملمِ جمملةِ  ًمكةـ اًمةذ  ىةراا واىمعة

يمةةةؾ  ين نمةةة وموهةةةَ طمةةةزب اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم أيشةةةؿ يقنعةةةقن مةةةـ اًم مًةةةؽ سمَإلؾمةةة أ

طمًُ مذ ٌف ومنمسمف  ومَإلظمقان  معقن سملم اًمًةلشوِ واجلشوةِ  أ : سمةلم مةـ ىمةد 

ين مل إمم اًمًلػ  وسملم مةـ ين مةل إمم  اجلةػ  سمةؾ وىمةد  معةقن ويكةمقن إمم 

صشقومهؿ مـ ىمد يكقن ؿموعل اعمذ ُ  وأىَ أقمةرأل سم جرسم ةل اجَصةِ أن اإلظمةقان 

قمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ  اعمًةةلملم سمكةةقن دقمةةقهتؿ دقمةةقة قمَمةةِ ًموًةةّ مش ةةلِ وًموًةةّ

اًم ًَم   دمد اإلظمقان اعمًلملم ذم سملد همػم اإلظمقان اعمًلملم ذم سملد نظمر   ةؿ 

مًةةلمقن إظمقاىوةةقن  ًمكةةـ ومقههةةؿ وقمقوةةدهتؿ خم لشةةِ ضمةةدا   وميىةةَ أقمةةرأل مةة    قمةةغم 

َ  ضمةةةدا  أال و ةةةق يم ةةةَب اًمًةةةود ؾمةةةَسمؼ ومقةةةف  َ  ودىموقةةة ؾمةةةٌوؾ اعم ةةةَ  أًب مةةة    طمًَؾمةةة

أىةَ أى ة  سمةف اًمشةٌَب اعمًةلؿ اًمةذ  ب يًةٌؼ ًمةف أن  اًمًنِ   ذا اًمك َب ذم القوقةِ

يدرس اًمشقف اعم ٌع قمغم مذ ُ مـ اعمذا ُ ا رسمعِ  يمة   ةق ؿمةين اًمشةٌَب أيم ةر 
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ؾمةِ اًمن َموةِ اًم ةل ال شمةدرس ااًمشٌَب اًموقأ  ال يدرؾمقن اًمشقفن  يشؿ يدرؾمقن اًمدر

وا أن مةةةةـ اًمشقةةةةف إال اًمٌمةةةةء اًمقلوةةةةؾ واًمقلوةةةةؾ ضمةةةةدا   أى ةةةة   ةةةةًالء اًمشةةةةٌَب إذا أراد

  َ ي شقهةةةقا أن ي شقهةةةقا سمك ةةةَب ومقةةةف اًمًةةةنِ ًملًةةةود ؾمةةةَسمؼ ن  ىةةةف ذم اًمقاىمةةةع ىمةةةد ومةةة   سمَسمةةة

ًملمةةةةةذ ٌولم اجلَمةةةةةديـ اًمةةةةةذيـ ال يعرومةةةةةقن اإلؾمةةةةة أ إال ذم طمةةةةةدود مةةةةةذ ٌهؿ اًمةةةةةذ  

  َ درؾمةةةقا أو قمَؿمةةةقا قملوةةةف أو وضمةةةدوا قملوةةةف نسمةةةَء ؿ وأضمةةةداد ؿ  ومقةةةد ومةةة   هلةةةؿ ـمريقةةة

قهوةةِ  أى ةة  اًمشةةةٌَب رةةذا اًمك ةةةَب  ًمل مًةةؽ سمةة  صةةة  ذم اًمًةةنِ ذم اعمًةةةَةؾ اًمش

وإن يمةةَن زم م طم ةةَت قملوةةف ومهةةذا أمةةر ـمٌوعةةل  وًمةةذًمؽ يمنةةّ أًمشةةّ ضمةةزءا  ؾمةةمو ف 

متَأ اعمنِ ذم اًم علوؼ قمغم ومقةف اًمًةنِ  همةر  مةـ  ةذا اًمك ةَب أن أىمةق : سمةين  ةذا 

اًمك َب ذم سمعض اًمنايَ ذم سمعض اًمةٌ د اإلؾمة موِ يةدرس قمةغم أىةف يم ةَب ىمريةُ 

وأىةةف ال ي ع ةةُ عمةةذ ُ مةةـ اعمةةذا ُ اعم ٌعةةِ اًموةةقأ  وذم سملةةد  اًم نةةَو  واًمةة شهؿ 

نظمةةةر ينٌةةةذ ىٌةةةذ اًمنةةةقاة مةةةـ ـمَةشةةةِ مةةةـ اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم ومًًمشةةةف  ةةةق مةةةـ رًوس 

 اإلظمقان اعمًلملم ومـ شم مذة طمًـ اًمٌنَ رمحف اهلل شمٌَر  وشمعَمم.

َ   وإى  يدقمقن دقمقة قمَمِ  َ  ذم شمٌنل اإلؾم أ يملو مةـ ومٌذا :  ؿ ال ينهجقن منهج

يل شقن طمةقهلؿ  وقمةغم ىمَقمةدة سمةدت زم شمة ل ص سمةين دقمةقهتؿ ىمَةمةِ قمةغم: يم ةؾ صمةؿ 

صمقػ صمؿ سمعد ذًمؽ ال صمقَومِن  يشةؿ يةدقمقن اًمنةَس قمةغم طمةد اًم عٌةػم ذم سمعةض اًمةٌ د 

اًمشَموِ: )يمؾ ملم قمغم دينف اهلل يعونف(  وىمد يل قل مع  ذا اًم عٌػم ومقف منكرأل ىمَةؿ 

  وًمةةذًمؽ «اظمةة  أل أم ةةل رمحةةِ »قن: قمةةغم طمةةديْ ال أصةةؾ ًمةةف أال و ةةق يمةة  شمعلمةة

   َ َ  ًمقةةةل اهلل ؾمةةةَعم سمنةةةقا قمةةةغم ذًمةةةؽ يملمةةةِ ال أصةةةؾ هلةةةَ و ةةةل ىمةةةقهلؿ: مةةةـ ىملةةةد قمَعمةةة

وًمذًمؽ ىجد مع ا ؾمػ اًمشديد سمعض اًمرًوس اًمٌَرزة منهؿ واًمذيـ قمند ؿ  ء 

  َ مةةـ اًمشقةةف اًمةةذ  يًةةمقىف سمًَمشقةةف اعمقةةَرن  وًمكةةـ اًمشقةةف اعمقةةَرن إذا ب يكةةـ مقروىةة

يقاومةةؼ اًمك ةةَب واًمًةةنِ اًم ةةكوكِ  يمةةَن اجلمةةقد اعمةةذ ٌل ظمةةػم منةةف   سمةةًَمؽمضمو  سمةة 

ىجةةد سمعةةض  ةةًالء اًمةةذيـ درؾمةةقا  ةةذا اًمشقةةف اعمقةةَرن  ييظمةةذون مةةـ يمةةؾ مةةذ ُ مةةَ 
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يزقممقىةةةف مةةةـ اًم وًةةةػم قمةةةغم اًمنةةةَس وشمقةةةريٌهؿ إمم اًمةةةديـ  وقمةةةدأ شمنشةةةػم ؿ منةةةف وًمةةةق 

ال حيرمهةةَ سمَؾمةة ك   مةةَ طمةةرأ اهلل  ومنجةةد مةة    سمعكةةهؿ حيلةةؾ ااالت اعمقؾمةةوقوِ و

مع وضمقد ا طمَديْ اًم كوكِ ذم ذًمؽ يم  شمعلمقن  صمؿ يشةككقن اًمنةَس سم ةكِ 

 ةةةةذا ا طمَديةةةةْ مةةةةع أيشةةةةَ صةةةةكوكِ  ويكةةةةوشقن إمم ذًمةةةةؽ ؿمةةةةٌهِ اسم كرو ةةةةَ و ةةةةل 

خمًَمشةِ عمةةَ قملوةف يمَومةةِ اًمشقهةَء مةةـ ا ةمةِ ا رسمعةةِ وأشمٌةَقمهؿ و ةةل ىمةق  سمعكةةهؿ ذم 

كةةهؿ سميىةةف ال يقضمةةد  نةةَ  م ةةؾ  ةةذا ا مةةر أقمنةةل نالت اًمطةةرب وحتريمهةةَ يقةةق  سمع

ىةةص ىمةةَـمع ذم اًم كةةريؿ  يقةةق : ىمةةَـمع.. ال  يقضمةةد  نةةَ  ىةةص ىمةةَـمع ذم اًم كةةريؿ  

و ق يعلؿ أن ا طمكَأ اًمنمقموِ قمند يمَومِ قمل ء اعمًلملم ال يشؽمط وموهَ أن يقضمد 

ىص ىمَـمع  سمؾ  ًالء اًمشقهَء وسم َصِ اعم يظمريـ منهؿ يش لقن ذم قملؿ أصقهلؿ 

كةةقن اًمةةنص ىمطعةةل اًم ٌةةقت همةةػم ىمطعةةل اًمدالًمةةِ  وىمةةد سمةةلم اًمن ةةقص ويققًمةةقن: ىمةةد ي

يكةةقن ىمطعةةل اًمدالًمةةِ همةةػم ىمطعةةل اًم ٌةةقت  ومهةةؿ يك شةةقن ذم ا طمكةةَأ اًمنمةةقموِ أن 

َ   ويعنقن سمًَم ـ  نَ يم  ال  شك  يكقن اًمدًموؾ فمنل اًم ٌقت  وًمق فمنل اًمقطع أيك

قمغم الًَيـ إن ؿمَء اهلل  ق اًم ـ اًمبًَمُ  ومنجد ذًمؽ اًمٌعض يشؽمط ذم سمعض 

طمكةةةةةةَأ اًمنمةةةةةةقموِ اًم ةةةةةةل اؾمةةةةةة كلهَ قمةةةةةةغم اًمةةةةةةرهمؿ مةةةةةةـ وضمةةةةةةقد سمعةةةةةةض ا طمَديةةةةةةْ ا 

اًم ةةةكوكِ  ومهةةةق ينشةةةل دالًم هةةةَ ًمكقيشةةةَ همةةةػم ىمطعوةةةِ اًم ٌةةةقت  وهمةةةػم ىمطعوةةةِ اًمدالًمةةةِ  

ًموكةةقىـ ذم أم ةةل أىمةةقاأ »م ًَمةةف مةة    الةةديْ اًمةةذ  رواا اًمٌ ةةَر  يمةة   ةةق معلةةقأ: 

وي ةةةٌكقن  يًةةة كلقن الةةةر والريةةةر واجمةةةر واعمعةةةَزأل يمًةةةقن ذم هلةةةق وًمعةةةُ

ًمةؽ إن  ةذا الةديْ مةَ صة  قمةغم اًمقطةع      ومهق يقةق«وىمد مً قا ىمردة وظمنَزير

ويةقرد  نةَ اًمشةٌهِ اًم ةل ينقلهةَ قمةـ اإلمةةَأ اسمةـ طمةزأ رمحةف اهلل أن  ةذا الةديْ سمةةلم 

َ  يمة   ةق  اإلمَأ اًمٌ َر  وسمةلم ؿمةو ف  شةَأ سمةـ قمة ر   وال اىقطةَع ذم ذًمةؽ إـم ىمة

راضمع اًم ةل ىن ة  سمةًَمرضمقع إًموهةَ عمعرومةِ اًمةرد مذيمقر ذم همػم  ذا اعمكؾ  ومـ اعم

اًم ةةكو  قمةةغم اسمةةـ طمةةزأ ذم  ةةذا اًمةةدقمق  وهمػم ةةَ طمةةق   ةةذا الةةديْ  ةةق يم ةةَب 
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وم   اًمٌَر  ًملشوخ أمحد سمـ طمجر اًمعًق ين رمحف اهلل  ومقد يمشك وؿمشك ذم اًمةرد 

قمغم  ذا اًمشٌهِ  ال ؿمؽ أن  ذا اًمٌعض اعمشَر إًموةف ىمةد وىمةػ قمةغم يمة أ الةَومظ 

ا قمغم اسمـ طمزأ   سمؾ ووىمةػ قمةغم يمة أ اسمةـ شموموةِ و اسمةـ اًمقةوؿ ويم ةػم اسمـ طمجر ورد

مـ قمل ء الديْ اًمةذيـ ىمطعةقا سم ةكِ  ةذا الةديْ  ومهةق يشةكؽ ذم دالًمةِ  ةذا 

الةةديْ وذم صمٌقشمةةف  وموقةةق : إىةةف مةةـ طموةةْ اًم ٌةةقت وموةةف ؿمةةٌهِ اًمقطةةع  ومةةـ طموةةْ 

 طمد َ.اًمدالًمِ يقق : إن الديْ حيرأ  ذا اعمجمققمِ وال حيرأ اعمعَزأل ًمق

واًمٌكةةْ ذم  ةةذا اعمًةةيًمِ سم  قصةةهَ ًمةةف جمةةَ  نظمةةر  وًمكنةةل أردت أن أىمةةق : 

إن اإلظمةةةةةقان اعمًةةةةةلملم مةةةةةع أن دقمةةةةةقهتؿ أىشةةةةةع ًملشةةةةةٌَب إمم طمةةةةةد مةةةةةَ  وًمكةةةةةنهؿ ال 

يًلكقن ذم دقمقهتؿ مًلؽ اًمدقمقة قمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم    كذا ظمطط هلؿ 

 طمًـ اًمٌنَ رمحف اهلل وهمشر ًمف.

َ  اًمًةةود ىمطةة ُ   وًمكنةةل أقم قةةد سمةةين اًمًةةود ىمطةةُ ذم نظمةةر وقمةةغم ذًمةةؽ ضمةةر  أيكةة

طموَشمف و ق ذم ؾمجنف ىمد سمدا منف حتق  يمٌػم ضمةدا  إمم سمعةض ا صةق  اًمًةلشوِ  وإن 

يمةةَن ذم يم ٌةةف اًمقديمةةِ وموهةةَ يم ةةػم مةةـ ا ظمطةةَء اًمعلموةةِ ؾمةةقاء مةةَ ي علةةؼ منهةةَ سمةةٌعض 

اًمعقَةد أو سمٌعض ا طمكَأ  وًمكنل أىمق : ذم اًمًجـ ىمد فمهر منف أىةف ال يةدقمق إمم 

 ةةةةؾ  ةةةةذا اًم ك ةةةةؾ و ةةةةذا اًم كةةةةزب اًمةةةةذ  ال يقةةةةقأ قمةةةةغم مةةةةَ ىًةةةةموف ىكةةةةـ سمًَم  ةةةةشوِ م

واًمؽمسموةةةِ  ويم مةةةف  ةةةذا مًةةةجؾ ذم مقًَم ةةةف اعمعروومةةةِ: عمةةةَذا أقمةةةدمقين  وميىةةةَ أى ةةة  

اإلظمةةةةقان اعمًةةةةلملم أن يقةةةةرًوا  ةةةةذا اًمٌكةةةةْ مةةةةـ  ةةةةذا اًمرضمةةةةؾ اًمةةةةذ  شمٌةةةةلم ًمةةةةف أن 

مةةـ إىمَمةةِ الكةةؿ  خمططهةةؿ اًمةةذ  ال يزاًمةةقن يمشةةقن قملوةةف ال حيقةةؼ مةةَ يرمةةقن إًموةةف

سمَإلؾمةةةة أ أو حتقوةةةةؼ اًمدوًمةةةةِ اعمًةةةةلمِن  ن ذًمةةةةؽ ي طلةةةةُ اًمعلةةةةؿ اًمنةةةةَومع واًمعمةةةةؾ 

َ   أال  اًم ًَم  واًمعلؿ اًمنَومع ال ي كقؼ إال سمدراؾم ف وقمغم اعمنهٓ اًمذ  ىمدمنَ ًمةف نىشة

و ةةةةق اًمرضمةةةةقع إمم اًمك ةةةةَب وإمم اًمًةةةةنِ وقمةةةةغم مةةةةنهٓ اًمًةةةةلػ اًم ةةةةًَم  ر  اهلل 
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 شمعَمم قمنهؿ.

َ  أىمق :  وظم َم

   تببري   ننابب    بب   ببؾ وكبب

 

 

 

 وك  رش   نكتبان   ب  تؾب  

وًمعلكةةةةؿ شمًةةةةمكقن زم اان سمَإلمًةةةةَ  قمةةةةـ اًمكةةةة أ ومقةةةةد اى هةةةةك اًمقىمةةةةّ اًمةةةةذ   

أردمتةةقا  وضمةةزايمؿ اهلل ظمةةػما   وؾمةة مل قمةةغم مةةـ يًةةمع صةةق  ومةةـ يٌلبةةف إن ؿمةةَء 

 اهلل.

 قملوكؿ اًمً أ ورمحِ اهلل. ذم اج َأ. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 ر ومكول كؿ  واًمشٌَب  َ نَ يملهؿ رهمٌِ ذم اًمً أ قملوكؿ.ىشك مداظملِ:

 وقملوهؿ اًمً أ ورمحِ اهلل وسمريمَشمف. اًمشوخ:

َ  صةَهموِ  وىكمةد اهلل قمةغم وضمةقد مةـ م ةؾ ومكةول كؿ  مداظملِ: ويملهؿ يمَىقا نذاىة

  وأن  شمٌَر  وشمعَمم أن يٌَر  ذم قممر ى نقر سمعلمف ... سمعقلف وطمكم ف  وىًي  اهلل

 عمًلملم.ينشع سمؽ اإلؾم أ وا

اهلل يٌةةةةَر  وموةةةةؽ يةةةةَ ؿمةةةةوخ قمٌةةةةد اهلل   ووموةةةةؽ اجةةةةػم واًمؼميمةةةةِ وأىةةةةَ أى ةةةة   اًمشةةةةوخ:

اإلظمقان اًمذيـ طميوا قمند  أن يع ؼمو َ ومرصِ ًمو لققا منؽ اًمعلؿ اًمنةَومع إن ؿمةَء 

 اهلل  ووموؽ همنوِ ويمشَيِ إن ؿمَء اهلل.

 ضمزا  اهلل ظمػم يَ ؿموخ. مداظملِ:

 ف.واًمً أ قملوكؿ ورمحِ اهلل وسمريمَشم اًمشوخ:

 (  00: 50: 18/ 805) اهلدى والنور /
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 -زمحْ اهلل–زأٙ الػٗذ يف ضٗد قطب 

اًمًةةةًا  ا و   ويمةةة  اًمًةةةًاًملم واردا  مةةةـ يم ةةةَب فمةةة   اًمقةةةرنن. ذيمةةةر  مداظملةةةِ:

صةةَطمُ يم ةةَب فمةة   اًمقةةرنن ذم أو  ؾمةةقرة ـمةةف: سمةةين اًمقةةرنن فمةةَ رة يمقىوةةِ يم ةةَ رة 

صةةَدر سمكةةَأل اًم شةةٌوف يةةَ اًمًةة وات وا رض  ومةة  رأيكةةؿ ذم  ةةذا اًمكةة أ  مةةع أىةةف 

 ؿموخ؟

َ    اًمشوخ:  ىكـ يَ أظمل ىملنَ أيم ر مـ مةرة: أىةف اًمًةود ىمطةُ رمحةف اهلل ًمةوس قمَعمة

وإىةةةةة   ةةةةةق رضمةةةةةؾ أديةةةةةُ يمَشمةةةةةُ  و ةةةةةق ال حيًةةةةةـ اًم عٌةةةةةػم قمةةةةةـ اًمعقَةةةةةةد اًمنمةةةةةقموِ 

اإلؾمةةة موِ  وسم َصةةةِ منهةةةَ اًمعقَةةةةد اًمًةةةلشوِن وًمةةةذًمؽ ومةةة  ينٌبةةةل أن ىدىةةةدن طمةةةق  

َ  سمًَمك ةَب واًمًةنِ يمل شمف يم ػما ن  ىف ب يك َ  سمَعمعنك اًمةذ  ىكةـ ىريةدا قمَعمة ـ قمَعم

وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ةًَم   ومهةق ذم يم ةػم مةـ شمعةَسمػما يعنةل شمعةَسمػم إىشةَةوِ سم هموةِ 

َ   ومةنكـ  وًموًّ شمعَسمػم قملموِ  وسم َصِ شمعَسمػم ؾملشوِ  ًموًّ مـ  ذا اًمٌَب إـم ىمة

يقةَ  وموةف: أىةف ال يعنةل أىةف ال ىؽمدد سمَؾم نكَر م ؾ  ةذا اًم عٌةػم و ةذا اًم شةٌوف  أىمةؾ مةَ 

يم أ اهلل طمقوقِ  يم   ق قمقوةدة أ ةؾ اًمًةنِ واجل قمةِ  أو أىةف: يمة أ اهلل جمةَزا  يمة  

 ق قمقودة اعمع زًمِ  يم أ ظمطَ  ؿمَقمر   ًمكـ أىَ ال أر  أن ىقػ يم ػما  قمنةد م ةؾ 

َ   وهمةػم معةؼم قمةـ قمقوةدة اًمكَشمةُ   ذا اًمكة أ  إال أن ىٌةلم أىةف يمة أ همةػم ؾمةَةغ رشقمة

اًمقةةةرنن اًمكةةةريؿ   ةةةؾ  ةةةق يمةةة أ اهلل طمقوقةةةِ أأ ال؟  ةةةذا اًمةةةذ  أقم قةةةدا  و ةةةذا  ةةةق  ذم

 اجلقاب قمـ اًمًًا  ا و .

 (  00: 32: 45/ 814) اهلدى والنور /



 ن البنا وسيد قطبرأي العالمة األلباني يف حش ------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

753 

ـموةةُ يةةَ ؿمةةوخ  اًمًةةًا  اًم ةةَين و ةةق ذم ىشةةس اًمك ةةَب وذًمةةؽ ذم سمدايةةِ  مداظملةةِ:

قةرنن: أىةف ؾمقرة اًمنمةؾ أو سمَ صة  مقدمةِ ؾمةقرة اًمنمةؾ ىمةَ  قمةـ اًمقةرنن ويملة ت اًم

 متقضمَت مقؾموقوِ؟

 ىشس اجلقاب. اًمشوخ: 

 ىشس اجلقاب؟ مداظملِ:

 ىشس اجلقاب. اًمشوخ: 

ـموُ   ذا يققدىَ يَ ؿموخ إمم يعنةل سمعةض اًم ًةًَ : ىةر  ذم يم ةػم مةـ  مداظملِ:

 يم َسمَت سمعض اًمك َب أو مـ اعمن ًٌلم ًملعلؿ..

 ق يعنل  قمشقا  ىمٌؾ مَ شمكمؾ. مَذا ومهمّ أىّ مـ ىمقًمف: متقضمَت   ؾ اًمشوخ: 

اًمكةةة أ اًم ةةةَدر مةةةـ رب اًمعةةةَعملم  أأ  ةةةق مةةةـ ضمؼميةةةؾ قملوةةةف اًمًةةة أ  أأ مةةةـ ىٌونةةةَ 

اًمكريؿ؟ مَ شمشهؿ ال  ذا وال  ذا وال  ذان وًمذًمؽ أىَ أىمق : يم أ ظمطَ  ؿمَقمر   

ال ينٌةةةي قمةةةـ رأ  اًمكَشمةةةُ ومةةةَذا يعنوةةةف   كةةةذا القوقةةةِ أيم ةةةر اًمك ةةةَب عمةةةَ يك ٌةةةقا 

 شمعطل طمقَةؼ يعنل يمقىوِ واىمعوِ. ـموُ يممؾ.يك ٌقا قمٌَرات إىشَةوِ ظمطَسموِ ال 

 (  00: 34: 55/ 814) اهلدى والنور /

َب أو مةـ   ة مةـ اًمك   ا  مع ىمقًمكؿ  ذا يةَ ؿمةوخ سمةَر  اهلل ومةوكؿ  ىةر  يم ةػم مداظملِ:

ـم ب اًمعلؿ اًمذيـ شميصمروا طم ك سممنهٓ اعمكدصملم أو هلؿ ذم م    ذم قملؿ الديْ 

 أو ذم قملؿ سمعض ا مقر شميصمروا سممنهجف.

 ومَ  ق منهجف؟  ؾ ًمف منهٓ؟ اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

 مَ  ق؟ اًمشوخ: 
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و ةةق اًم ةةيصمر سمك َسمةةَت أسمةةق ا قمةةغم اعمةةقدود  ذم يمل شمةةف  ذم يم ةةػم مةةـ  مداظملةةِ:

 اًمكل ت  م ؾ يم َسمف اًمعداًمِ االضم  قموِ ويم َسمف اًم  قير اًمشنل ذم اًمقرنن..

َ . اًمشوخ:  َ  قملمو   ذا أؾملقب أد  ًموس أؾملقسم

َ  منهَج ظمَصِ ذم اًم كشػم يمًَم شهػم ًمألمِ وشمكشػم َ  وظمَصِ ذم  ن مداظملِ:

َ   ةةذا ذيمةةر قمنةةف صةةَطمُ يم ةةَب اإلقمةة أ  يم ةةَب اًمعداًمةةِ االضم  قموةةِ  وذيمةةر قمنهةةَ أيكةة

 ًملزريمٌم.

 اًمزريمكم. اًمشوخ: 

 إيف اًمزريمٌم أو اًمزريمكم. مداظملِ:

 اًمزريمكم ... اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

 إيف. اًمشوخ: 

أىةةةف يمةةةَن يعنةةةل ا ةةةذ  ةةةذا اعمةةةنهٓ و ةةةق شمشةةةهػم ا مةةةِ ذيمةةةر قمنةةةف  ةةةذا  و مداظملةةةِ:

سمكَملهةةةةةَ  دمهوةةةةةؾ يمةةةةةؾ مةةةةةـ طمقًمةةةةةف  وم ةةةةةيصمر رةةةةةذا اعمةةةةةنهٓ يم ةةةةةػم مةةةةةـ اًمشةةةةةٌَب اان  

 وميصٌكقا يدقمقن ًمك ٌف  ويدقمقن اراةف وجلموع مَ يم ٌف  وم  رأيكؿ يَ ؿموخ؟

 ذا رأينَ أىف رضمةؾ همةػم قمةَب ىمل هةَ ًمةؽ. مةَذا شمريةد يعنةل أيم ةر مةـ  ةذا؟  اًمشوخ: 

َ  مـ اعمكشريـ؟إن   يمنّ شمطمع أن ىكشرا وملًّ مـ اعمكشريـ  وًمًّ أىّ أيك

 ... يَ ؿموخ أىَ.. مداظملِ:

أىةةةَ أىمةةةق  ًمةةةؽ  أىةةةَ أؿمةةةهد معةةةؽ  ًمكةةةـ مةةةَذا شمريةةةد إذا ؟ يكشةةةل اعمًةةةلؿ  اًمشةةةوخ: 

قا ﴿اعمن ةةػ اعم جةةرد أن يعطةةل يمةةؾ ذ  طمةةؼ طمقةةف  ويمةة  ىمةةَ  شمعةةَمم:  ةة  ً    ٌ ال شم  و 
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ال شم   ؿ  و  و َء    ةةةةةةة ـ  اًمن ةةةةةةةَس  أ ؿم  ي
د  ةةةةةةة  ً ش  ض  م   ا  ر 

ا ذم    اًمرضمةةةةةةةؾ يمَشمةةةةةةةُ [85]هالالالالالالالود:﴾ع   ةةةةةةةق 

ومةة كمس ًممؾمةة أ اًمةةذ  يشهمةةف  ًمكةةـ اًمرضمةةؾ أوال  ًمةةوس سمعةةَب  ويم َسمَشمةةف اًمعداًمةةِ 

االضم  قموِ  ل مـ أواةؾ شمَر ف  وعمَ أًمػ يمَن حمض أديُ وًموس سمعةَب  ًمكةـ 

ؾمةلشل ًمةوس القوقِ أىف ذم اًمًجـ شمطقر يم ةػما  ويم ةُ سمعةض اًمك َسمةَت يمييشةَ سمقلةؿ 

منف  ًمكـ أىَ أقم قد أن اًمًجـ ير  سمعض اًمنشقس  ويقىمظ سمعض اًمك ةر  ومك ُ 

يمل ت يعنل يكشل قمنقاىف اًمذ  يقق : ال إًمف إال اهلل منهٓ طموةَة  ًمكةـ إذا يمةَن  ةق 

ال يشر  سملم شمقطمود ا ًمق وِ وسملم شمقطمود اًمرسمقسموِ ومهذا ال يعنةل أىةف ال يشهةؿ شمقطموةد 

َ  واطمةةةدا   ًمكةةةـ يعنةةةل أىةةةف ًمةةةوس  اًمرسمقسموةةةِ وشمقطموةةةد ا ًمق وةةةِ وأيشةةة   علةةةقيش  ؿمةةةو 

َ   وأىةف ال يًة طوع أن يعةؼم قمةـ اعمعةَين اًمنمةقموِ اًم ةل ضمةَءت ذم  َ  وًمةوس قمَعمة ومقوه

. َ  اًمك َب وذم اًمًنِن  ىف ب يكـ قمَعم

 ضمزا  اهلل ظمػم. مداظملِ:

 وإيَ  إن ؿمَء اهلل. اًمشوخ: 

قر اًم ل يم ٌهَ يعنل أن يةرد قملوةف أال شمر  يعنل مع  ذا اًم يصمر و ذا ا م مداظملِ:

 م   ؟

 ىعؿ يرد قملوف  ًمكـ ردوء وًموس سمك س. اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

يرد قملوف  و ذا واضمُ  ًموس اًمرد قمةغم اعم طةي مق ةقرا  سمشة ص أو  اًمشوخ: 

أؿمةة َص  يمةةؾ مةةـ أظمطةةي ذم شمقضموةةف اإلؾمةة أ سممشةةَ وؿ مٌ دقمةةِ وطمدي ةةِ وال أصةةق  

وال ذم ؾمةةلشنَ اًم ةةًَم  وا ةمةةِ ا رسمعةةِ اعم ٌعةةلم  هلةةَ ال ذم اًمك ةةَب وال ذم اًمًةةنِ 

َ  مةةـ  ومهةةذا ينٌبةةل أن يةةرد قملوةةف  ًمكةةـ  ةةذا ال يعنةةل أن ىعَديةةف  وأن ىنًةةك أن ًمةةف ؿمةةو 

الًةةةنَت  يكشةةةل أىةةةف رضمةةةؾ مًةةةلؿ  ورضمةةةؾ يمَشمةةةُ إؾمةةة مل  قمةةةغم طمًةةةُ مشهةةةقأ 
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 اإلؾم أ يم  ىملّ أوال   وأىف ىم ؾ ذم ؾمٌوؾ دقمقشمف ًممؾم أ واًمذيـ ىم لقا  ؿ أقمداء

َ  ذم يم ػم أو ىملوؾ قمـ اإلؾم أ وميىَ مـ اقم قَد  ىمٌةؾ مةَ  اإلؾم أ  أمَ أىف يمَن منكروم

شم ةةقر  ةةذا اًم ةةقرة وةةدا أىةةَ اًمةةكم ىمقـمعةةّ مةةـ  َقمةةِ اإلظمةةقان اعمًةةلملم  نةةَ سمةةزقمؿ 

أىنةةل يمشةةةرت اًمًةةةود ىمطةةةُ  وأىةةةَ اًمةةةذ  دًملةةةّ سمعةةةض اًمنةةةَس قمةةةغم أىةةةف يقةةةق  سمقطمةةةدة 

ذم اًمقىمةّ ىشًةف أىةَ ال أىكةر قملوةف  اًمقضمقد ذم سمعض يم َسمَشمف ذم ىشس اًم شًةػم  ًمكةـ

أىف يمَن مًل    وأىةف يمةَن هموةقرا  قمةغم اإلؾمة أ  وقمةغم اًمشةٌَب اعمًةلؿ  وأىةف يريةد 

 إىمَمِ اإلؾم أ ودوًمِ اإلؾم أ  ًمكـ القوقِ:

  ورءهبب   ببعا و ببعا  شببتؿ 

 

 

 

    هؽبن اب   بعا نبإرء نإلكب  

  ؾ حيذر مـ يم ٌف؟ مداظملِ: 

 ـ ال صمقَومِ إؾم موِ صكوكِ قمند ؿ.حيذر مـ يم ٌف مـ اًمذي اًمشوخ: 

 ضمزا  اهلل ظمػم وسمَر  اهلل وموؽ. مداظملِ:

 وإيَيمؿ إن ؿمَء اهلل. اًمشوخ: 

 (  00: 36: 23/ 814) اهلدى والنور /
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 -زمحْ اهلل–زأٙ األلباٌ٘ يف حطَ البٍا 

: ش  مداظملةِة ِ  ةةذا مقوةةقع يم ةةرة اًمنقةَة ِ القوقةة ةةن ب واًًم ىمةةرأت  ةةذا اًمنمةةيط مقوةةقع اًمك ةَة

َ  واجلد   ةذا ِ  يقةق  ًمةؽ ية ِ اإلؾمة مو طم َة ش يعنةل: سمعةض اإلظمةقة ذم اًًم حمةؾ اجلةد  واًمنقَة

ِ قمةغم  َ أطمةد ا ةمة ِ يم  ىمَة  أو يمة  ومنة  ًن ب واًم ِ نظمذ اًمكَ  ًن ب واًم ـ اًمكَ  َ نظمذ م أظمل: أى

َ رمحف اهلل ٌن ـ اًم ٌوؾ اعمَ   طمً  .ؾم

 ؟مـ اًمشوخ:

 .طمًـ اًمٌنَ مداظملِ:

 .أ  ىعؿ اًمشوخ:

دمةد أشمٌَقمةف اان يعنةل:  نةَ  ؾمةمعنَ مةـ يقةق :  أظمذ سمًَمك َب واًمًةنِ مداظملِ:

د ًملك َب واًمًنِ َ  ـمُ يَ أظمل قم   .يَ أظمل أىَ ال نظمذ إال يم  ىمَ  طمًـ اًمٌنَ متَم

ومًٌَم َزم ال ييظمةذ سمًَمك ةَب واًمًةنِ ويم ةػمون يققًمةقا  ةذا اًمكة أ ـموةُ ... ـموةُ 

يملكةةةؿ شمققًمةةةقن اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ وشمعةةةَ  ضمةةةًَمس واطمةةةد مةةةنهؿ  أو   ء سمو قةةةَشملقا  

 ؟ـموُ أيـ اًمك َب واًمًنِ سمونكؿ

عمَذا ي قَشملقا؟  يشؿ م كةزسملم ًموًةقا قمَيشةلم ذم سمقشمقةِ واطمةد  سمعةديـ:  اًمشوخ:

)طمًةةـ اًمٌنةةَ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ( اًمك ةةَب واًمًةةنِ  ةةذا يملمةةِ ىملولةةِ ا ًمشةةَظ ًمكةةـ 

 .سمودظمؾ وموهَ طموَة اعمًلؿ يملهَ ذم يمؾ ىقاطمل الوَة

 ويمةةةةةةةةةةةؾ يةةةةةةةةةةةدقمل وصةةةةةةةةةةة   سملةةةةةةةةةةةوغم

 

 

 ًمةةةةةةةةةةةةةةف سمةةةةةةةةةةةةةةذا  وًمةةةةةةةةةةةةةوغم ال شمقةةةةةةةةةةةةةةر 
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طمًةةـ اًمٌنةةَ أوال : ًمةةوس رضمةةؾ قملةةؿ  إىةة   ةةق رضمةةؾ دقمةةقة  وىشةةع اهلل سمةةف اًمشةةٌَب 

اعمًةةلؿ طموةةْ أىقةةذ ؿ مةةـ اًمقهةةَو  واًمًةةون يَت وو إمم نظمةةرا   ةةذا الؿمةةؽ وال 

ريُ وموف  ًمكـ ويـ يم ُ طمًـ اًمٌنةَ اًمةذ  شمةد  قمةغم قملمةف؟ أسمةقا اًمةذ  اؾمةمف قمٌةد 

ف طمًةةـ اًمٌنةةَ مةةَ ًمةةف همةةػم سمعةةض اًمةةرمحـ قمنةةدا سمعةةض يم ةةُ شمةةد  قمةةغم قملمةةف  ًمكةةـ اسمنةة

رؾمَةؾ صةبػمة   ةذا اًمرؾمةَةؾ صةبػمة يممةنهٓ ًمدقمقشمةف يعنةل: ًمكةـ مةَ شمةد  قمةغم أن 

َ   ومهةةق يقةةق  ًمةةؽ: أىةةَ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ وقمةةغم مةةنهٓ طمًةةـ  اًمرضمةةؾ يمةةَن قمَعمةة

اًمٌنَ   ذا دًموؾ أىف مبمض قموقىف ومً ًلؿ هلق  الزسموةِ اًمعموةَء أىةف طمًةـ اًمٌنةَ  

 .ـموُ

 .ًَمِ صبػمة ذم ا ذيمَرطمًـ اًمٌنَ ًمف رؾم

 .اعميصمقرات مداظملِ:

اؾممف: اعميصمقرات صبػمة مرة مَ أقمةرأل ؿمةش هَ أىةّ أطمةد يمٌةَر اإلظمةقان  اًمشوخ:

اعمًةةلملم ذم اًمشةةَأ قمةةرض قمةةكم  ةةريٓ  ةةذا اًمرؾمةةًَمِ وـمٌةةع ـمٌعةةِ رةةذا اًم  ةةريٓ 

 .اًمعلمل  ىف  ق ي ؼ ذم يمرضمؾ خم ص ذم قملؿ الديْ

د . ىمةَ  ًموةف؟: أىةف ىملّ ًمف: أىَ أومعؾ ذًمؽ  ًمكـ أىَ أظمش ك أن شمكوع ضمهقد  ؾم 

أىّ قمَـمش ؽ اًمعلموِ واًمدينوةِ  ةل اًم ةل حتملةؽ قمةغم  ةذا االىمةؽماح أىةف أىةَ أظمةرج 

رؾمةةًَمِ طمًةةـ اًمٌنةةَ  ًمكةةـ اًمنَطموةةِ الزسموةةِ مةةَ سمومٌمةة الةةَ ن  ىةةف  َقمةةِ اإلظمةةقان 

طمون  يقَ  هلؿ:  ذا رؾمًَمِ طمًـ اًمٌنَ سم  ريٓ ا ًمٌَين ؾموككمقا سمَإلقمةداأ قمةغم 

اًم  ريٓن  ىف يع ؿ قملوهؿ ويكؼم قملوهؿ ضمدا  أىف رؾمًَمِ ًملٌنَ سم  ريٓ ا ًمٌَين   ذا

عمَذا؟  ىف ذم شمع ُ ذم حتزب ا قممك...  ومَ ـمٌعّ اًمرؾمةًَمِ إال يمة  ووةعهَ 

طمًـ اًمٌنَ رمحف اهلل  مَ وموهَ  ةذا اًمرؾمةًَمِ؟ طمةَومظ يمةؿ مةـ يم ةُ اًمعلة ء اًمقةدامك  

صمقرات  طمًةةةُ مةةةَ يٌةةةدو ًمةةةف  ًمةةةوس ومةةةـ ومقةةةف سمعةةةض ا طمَديةةةْ ذم ا ذيمةةةَر واعمةةةي
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طمًُ اًمققاقمد اًمعلموِ الدي وِن  ىف مَ  ق مـ أ ؾ الةديْ  أسمةقا سمعةض اًمٌمةء 

َ   ةذا رضمةةؾ  مةـ أ ةؾ الةديْ  ًمكةـ مةةَ  ةق يمةذًمؽ سموةن  )أمحةد ؿمةةَيمر مٍمة  أيكة

   َ َ  ًمةوس قملموة إمَأ ذم  ذا اًمعلؿ(  ًمذًمؽ ومكًةـ اًمٌنةَ اعمةيصمقرات  ةذا اى قَ ةَ يموشوة

نَس م ع ةٌلم لًةـ اًمٌنةَ  مةَ ضمةَء  ةذا اًم ع ةُ قمةـ قملةؿ أسمةدا   مع ذًمؽ شم ىمل اًم

وإى  قمـ طمزسموِ قمموَء  وأىَ ىملةّ مةـ مةدة ىمريٌةِ: شمشةقأل يمٌةَر اإلظمةقان اعمًةلملم 

ىمطعةةقا اًمع ىمةةِ سموةةنهؿ وسمةةلم اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ  ورسمطةةقا قم ىمةة هؿ سمكًةةـ اًمٌنةةَ  

قا مةةـ لو ةةف يمَىةةّ و ةةذا فمةةَ ر عمةةَذا؟  ةةذا مةة     ةةذا اًمرضمةةؾ اًمةةذ  اسمةة كم سميىةةف ظمششةة

لو ةةف يمٌةةػمة  سممةةـ ي شةةٌف سمكًةةـ اًمٌنةةَ؟ ال طمًةةـ اًمٌنةةَ لو ةةف أىمٍمةة مةةـ لو ةةف اان 

 ؟واو 

وم جةةةةد مةةةةـ اإلظمةةةةقان اعمًةةةةلملم اعم ةةةةديـ مةةةةنهؿ  واًمةةةةذ  مةةةةَ يريةةةةدوا أن حيلقةةةةقا 

لةةَ ؿ يرسمةةقا لوةةِ ىم ةةػمة وحيطةةقا م لهةةَ صةةقرة ـمٌةةؼ ا صةةؾ قمةةـ طمًةةـ اًمٌنةةَ  يةةَ 

ذ   ةةةق اًمقةةةدوة و ةةةق اًمةةةذ  ىمةةةَ  رسمنةةةَ ذم اًمقةةةرنن  َقمةةةِ أيةةةـ أىةةة ؿ مةةةـ اًمرؾمةةةق  اًمةةة

ٌِ ﴿اًمكريؿ ذم طمقف:  ن   ً ٌة طم  ق   اهلل   أ ؾم 
ق   ؾم   ر 
ؿ  ذم  ك  َن  ًم  د  يم  ق   .[ 21]األحزاب:﴾ًم 

 ًمذًمؽ اًمعلِ مَ يعرومقا طموَة اًمرؾمق .

 عمـ. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

ـ  ﴿عمـ   مداظملِ:  
ٌِ عم  ن   ً ٌة طم  ق   ؟[ 21]األحزاب:﴾ أ ؾم 

ر  ﴿ر  اهلل ًمؽ: نا سمَ اًمشوخ:
أ  ااظم  اًم و ق  ق اهلل   و  ضم  َن  ي ر  ـ  يم   

 .[ 21]األحزاب:﴾عم 

وملةةذًمؽ اىقطعةةقا قمةةـ اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ سمًةةٌُ اىٍمةةاومهؿ قمةةـ دراؾمةةِ اًمًةةنِ 

واؿم بَهلؿ سمًَمًوَؾمِ واالضم  ع واالىم  َد  واهل َومَت اًم ل مَ حت هَ إال اًم وَح  
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عةد وأسمعةد ديةنهؿ ا ًمعةَب اًمريَوةوِ اشمر  اإلظمةقان اعمًةلملم ظمةذ ؿمةٌَب حممةد  أسم

ويمرة اًمقدأ ويمرة اًمًلِ  ومَ أدر  مَذا  نَ  يمرات أظمر   يَ ًموةّ شمكةقن  ةذا ذم 

اعمةةةًمـ »ؾمةةةٌوؾ اًم مًةةةؽ سمًَمًةةةنِ وشمققيةةةِ اًمٌنوةةةِن  ن اًمرؾمةةةق  قملوةةةف اًمًةةة أ يقةةةق : 

 .«وذم يمؾ ظمػم». « اًمقق  أطمُ إمم اهلل مـ اعمًمـ اًمكعوػ

أن اعمًةةلؿ ي شةةٌف سمًَمكةةَومر   ًمةةوس مةةـ ااداب  ًمةةوس مةةـ ااداب اإلؾمةة موِ أوال  

اإلؾمةةة موِ أىةةةف يكشةةةػ قمةةةـ وم ةةةذا  ًمةةةوس مةةةـ ااداب اإلؾمةةة موِ أىةةةف يلةةةٌس ًمٌةةةَس 

اًمكشَومِ اًموهقديِ ذم ا صؾ  اًمكشَومِ مَ شم ػم إال أن يكقن يمَؿمػ قمـ وم ذيف مةَ 

 ةةةةق  ةةةةذا اًم قلوةةةةد؟ شمقلوةةةةد م ةةةةدا  ًمققًمةةةةف قملوةةةةف اًمًةةةة أ ذم ظم ةةةةقص اجلهلةةةةِ مةةةةـ 

َ  سمذراعن طم ك ًمق دظملقا ضمكر ًم»اعمًلملم:    ٌعـ ؾمنـ مـ ىمٌلكؿ ؿمؼما  سمشؼم وذراقم

 .«وُ ًمدظمل مقا

 أ  ىعؿ. مداظملِ:

 نا. اًمشوخ:

 قمشقا  ؿمو نَ مَ قملوؽ ذم ؾمًا  سمًوط. مداظملِ:

 شمشكؾ. اًمشوخ:

يمشةةةػ قمةةةـ وم ةةةذا  ¢ىمرأىةةةَ ذم ا طمَديةةةْ ذم اعمةةةَ  أىةةةف اًمرؾمةةةق   مداظملةةةِ:

صمةةةؿ عمةةةَ دظمةةةؾ قمةةة  ن ووةةةع رداءا أال وعمةةةَ دظمةةةؾ قملوةةةف اًم ةةةكَسمِ أسمةةةق سمكةةةر صمةةةؿ قممةةةر 

 يًظمذ مـ  ذا ضمقاز اًمكشػ قمـ اًمش ذ؟

أوال : الَدصمِ  ةذا ال يٌنةك قملوهةَ ى ةَأ طموةَة سمةَر  اهلل وموةؽ   ةذا طمَدصمةِ  اًمشوخ:

شمقةػ قمنةد َ مقوةةققمهَ  ىكةـ ىة كلؿ قمةةـ الوةَة االضم  قموةِ اًمعَمةةِ اًم ةل  ةةُ أن 

 يعوشهَ اًمشٌَب اعمًلؿ.
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 معؽ ذم  ذا. مداظملِ:

ـمةةةةق  سمًَمةةةةؽ. يعنةةةةل: اًمرؾمةةةةق  قملوةةةةف اًمًةةةة أ طموةةةةن  يمةةةةَن  لةةةةس مةةةةع  اًمشةةةةوخ:

َ  اجلةقاب:  أصكَسمف ويًَومر معهؿ وو وي كم معهؿ يمَن مكشقأل اًمش ةذيـ؟ ـمٌعة

ال.  ةةًالء مكشةةقوملم وي ةةلقا  كةةذا ظمَصةةِ ذم أصمنةةَء اًملعةةُ و إدرا  اًمقىمةةّ هلةةؿ 

نةف سمد ؿ ي لقا  و ذا مـ اًمعلؿ اًمذ   ُ إطموًَا  اًمرؾمق  قملوف اًمًة أ يًظمةذ م

منطلقةةف ذم الوةةَة  أمةةَ مةةَ يقةةع منةةف ىةةَدرا  ومةةومكـ  ةةذا أن يكةةقن ًمةةف ؾمةةٌُ أو منَؾمةةٌِ 

َ   و ذا م ًَمنَ اان. ¢اىم كّ ظمروج اًمرؾمق    قمـ اًمعَدة همًَمٌ

طمَؿمةةَا أن يكةةقن يعةةوش سمةةلم أصةةكَسمف ويةةدظمؾ اعمًةةجد و لةةس  ¢ومًَمرؾمةةق  

 ذم أ  مكةةَن ؾمةةشرا  وطميةةا  و ةةق يمَؿمةةػ قمةةـ وم ذيةةف  ىعةةؿ  ةةذا ىم ةةِ وىمعةةّ سمةة 

ؿمؽ  ًمكـ مـ اًمنَطموِ اًمشقهوِ:  ةذا مةَ شمةد  قمةغم أىةف  ةقز ًملمًةلؿ أىةف يعةوش ذم 

َ  قمةةـ وم ذيةةف  ومهةةذا ىمةةد شمةةد  وال شمةةد  أىةةف ذم فمةةرأل ظمةةَص م ةةؾ  طموَشمةةف اًمعَمةةِ يمَؿمةةش

 ضمًَمس يع ؼم داة   شمعرومف أىّ؟ ¢ذا  اًم رأل اًمذ  يمَن اًمرؾمق  

ومةةةـ أضمةةةؾ  أىةةف يمةةةَن مةةدًمؾ رضملوةةةف ذم اًمٌ ةةةر وضمةةق اعمدينةةةِ ضمةةق طمةةةَر  ومهةةةق ي ةةؼمد 

اًمقوةةقء مكشةةقأل  ء مةةـ وم ةةذا   ةةذا ال يم ةةؾ طموةةَة اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ يم ةةؾ 

اًمذ  ذم اًمقاىمع  مع ذًمةؽ شمةي   نةَ ىَطموةِ قملموةِ أىةف إذا اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ ومعةؾ 

ومع   و ق سم لم   رشيعِ اهلل  م ف قمغم ظم أل ومعلف  وسمةًَم عٌػم ومقهةَء إذا شمعةَرض ىمقًمةف 

أ ؾ اًمعلؿ: اًمقةق  مقةدأ قمةغم اًمشعةؾن  ن اًمقةق  شمنمةيع وومعلف وميهي  اعمقدأ؟ىمَ  

قمةةةَأ  اًمشعةةةؾ  كةةةـ يكةةةقن ًمعةةةذر و كةةةـ يكةةةقن ظم قصةةةوِ   كةةةـ يكةةةقن ىمٌةةةؾ 

 جملء اًمنمع.

ظمطةةةةُ ذم اًمنةةةةَس والسمةةةةس ظمةةةةَشمؿ  ¢يعنةةةةل: مةةةة   : قمنةةةةدىَ طمةةةةديْ أن اًمرؾمةةةةق  

ذ ُ  سمنقق : ًمٌس ظمَشمؿ اًمذ ُ ضمَةزن  ن اًمرؾمق  ًمًٌف؟! ال  ق ًمًٌةف ذم وىمةّ 
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َ .يمَن مٌَ  طم

شمعرومةةةقا أىةةةف يمٌةةةَر اًم ةةةكَسمِ يمةةةَىقا ينمةةةسمقا اجمةةةر  وذم ىم ةةةِ همريٌةةةِ ضمةةةدا  مةةةَ  ةةةل 

معروومِ قمند اًمنةَس و ةل ذم صةكو  اًمٌ ةَر  أىةف يمةَن اًم ةكَسمِ جم معةلم ذم دار 

 ؿ ؾمكَر  عمَ ضمَء قمكم وسمر  اًمنَىمِ أمَأ اًمدار ظمرج قممف محزة ومٌقر سمطـ اًمنَىمِ  

لنٌةةل قملوةةف اًمًةة أ وطمكةةك ًمةةف وعمةةَ ؿمةةَأل قمةةكم الًَمةةِ  ةةذا ضمةةـ ضمنقىةةف  وذ ةةُ ًم

اًمق ةةةِ  ضمةةةَء اًمرؾمةةةق  قملوةةةف اًمًةةة أ إمم قممةةةف محةةةزة ومةةةيىكر قملوةةةف ذًمةةةؽ  مةةةَذا يمةةةَن 

مقىمةةةػ محةةةزة؟ ىمةةةَ : يملمةةةِ ًمةةةق ىمَهلةةةَ سمعةةةد حتةةةريؿ اجمةةةر ًمكشةةةر وظمةةةرج قمةةةـ اعملةةةِ 

 ةةؾ أىةة ؿ »محةةزة يقةةق  السمةةـ قممةةف وًمنٌوةةف:   « ةةؾ أىةة ؿ إال قمٌوةةد اسمةةَةل»واًمةةديـ ىمةةَ : 

 ؟ ًموس ومَ ؿ ؾمكران.عمَذا  «إال قمٌود اسمَةل

  ق ؾمكران  ىعؿ. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 ةةةذا يمةةةَن ذم دور مةةةـ اًم ةةةَريخ اإلؾمةةة مل اًم نمةةةيعل  ًمةةةذًمؽ إذا ضمةةةَء ىمةةةق  قمةةةـ 

اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ  ةةًَمػ ومعلةةف  ومةةَالقم  د قمةةغم اًمقةةق   ىةةف ذم اًمنمةةيعِ  أمةةَ 

ِ  وإمَ اًمشعؾ وموؽم  ًمف قملوف اًمً أ إمَ مـ ـمريؼ اًمعذر  وإمَ مـ ـمريؼ اج قصو

 مـ ـمريؼ أىف يمَن ىمٌؾ اًمقق   ىمٌؾ اًم نميع يم  ذم ىم ِ اجمر وىكق ذًمؽ.

وممةةةـ  ةةةذا اًمقٌوةةةؾ: يمةةةقن اًمرؾمةةةق  قملوةةةف اًمًةةة أ يمةةةَن ضمةةةًَمس قمةةةغم ـمةةةرأل اًمٌ ةةةر  

در  ومدًمؾ رضملوف عمَ دظمؾ أسمق سمكر ودظمؾ قممر وب يبػم مـ ووعف طم ةك دظمةؾ قمة  ن ومٌَة

ت مةـة ووةةعؽ عمةَة دظمةةؾ قمةة  ن ومقًَمةّة ًمةةف اًمًةةوَدة قمَةشةِة دظمةةؾ ومةة ن وومةة ن  ومةَة همةةػم

 .«أال أؾم كول  ـ شمً كل منف اعم ةكِ»سمَدرت وميًمقوّ قملوؽ صمقسمؽ؟ ىمَ : 

ويمكةةـ يكةةقن   «اًمش ةةذ قمةةقرة»ومهةةذا يمكةةـ يكةةقن ىمٌةةؾ أن يقةةق  قملوةةف اًمًةة أ: 

 سمعد ذًمؽ  ًمكـ ًمف قمذرا  ويمكـ يكقن مَ ذم قمذر سمس  ذا ظم قصوِ ًمف.
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اجل قمَت اإلؾمة مل يموةػ اًمةذ  ومعغم يمؾ طمَ : أىَ يمَن سمك ل سمًَمنًٌِ ًمٌعض 

يعوشقا طموَة ال صلِ سمونهَ وسملم اإلؾم أ مَ  ق اًمًٌُ؟  يشةؿ مةَ درؾمةقا اإلؾمة أ؟ 

أىةةَ ال أقمنةةل أىةةف يمةةؾ ومةةرد مةةـ أومةةراد اعمًةةلملم واضمةةُ أن يكةةقن قمةةَب  والزأ يقةةقأ 

سمقاضمةةةُ اًم  ةةةشوِ ال   ةةةذا سمةةةدا أ ةةةؾ اظم  ةةةَص  ومةةةييـ أ ةةةؾ االظم كةةةَص ذم  ةةةذا 

جل قمِ قمغم  ذا ا ؾمَس مـ اًم  شوِ  شموجل م    طمةزب اجل قمَت طم ك شمؽم  ا

اًم كريةةر اإلؾمةة مل اًمةةذ  سمةةدا يقةةوؿ اًمدوًمةةِ اعمًةةلمِ اى ةةر طمًةةـ اًمٌنةةَ يقةةق  يملمةةِ 

يمييشةةةَ وطمةةةل اًمًةةة ء  ًمكةةةـ مةةةع ذًمةةةؽ  َقم ةةةف مةةةَ يطٌقةةةقا  ةةةذا اًمكلمةةةِ  نةةةَ؟ يقةةةق  

 جل قم ف: أىمومقا دوًمِ اإلؾم أ ذم ىملقسمكؿ شمقؿ ًمكؿ ذم أروكؿ.

َ  يقةةق  ًمةةؽ: إىةةَ ىقةةوؿ اًمدوًمةةِ طمةةزب اًم كريةةر  مةةَ يعةةرج قمةةغم  ةةذا الكمةةِ إـم ىمةة

سمعةةةةديـ اًمدوًمةةةةِ شم ةةةةل  اًمشةةةةعُ ؾمةةةةٌكَن اهلل   ةةةةذا قمكةةةةس اعمنطةةةةؼ وقمكةةةةس اًمًةةةةنِ 

اًمرؾمق  قمَش ؾمنلم ـمقيلِ و ق ير  ا ومراد اًمقلوللم طم ك أوضمد اًمنقاة وا ؾمةَس 

 ًملج قمِ اعمًلمِ.

 ﴾ِ  َرُ إِل ننهِ  ُْ َإمٌل َحَنـَ ٌ  َلَؼْا َك َن َلُؽ ْ  ﴿يمذًمؽ يدظمؾ  ذا اًمٌكْ ذم مقوقع 

وًمةةةةةذًمؽ دمةةةةةد أومةةةةةراد طمةةةةةزب اًم كريةةةةةر يمج قمةةةةةِ إال يمةةةةةؾ  َقمةةةةةِ ذم ىةةةةةَس ـموٌةةةةةلم 

وخمل ةةةةةلم إمم نظمةةةةةرا  ًمكةةةةةـ يمج قمةةةةةِ سمعوةةةةةديـ يمةةةةةؾ اًمٌعةةةةةد قمةةةةةـ شمطٌوةةةةةؼ اإلؾمةةةةة أ 

اعمعةةةروأل أىةةةف إؾمةةة أ  وميىةةةَ أشمًةةةَم  وأشمًةةةَ ؾ قمةةةـ شمطٌوةةةؼ اإلؾمةةة أ اعمعةةةروأل أىةةةف 

 اعم شك  ومييـ  ؿ وأيـ  ق؟! إؾم أ  أمَ شمطٌوؼ اإلؾم أ

يم ةةةُ شمقةةةل اًمةةةديـ رمحةةةف اهلل   ل ةةةِ سمَ طمَديةةةْ اًمكةةةعوشِ واًم ةةةل ال أصةةةؾ هلةةةَ  

ال ـمَقمةةةِ »وقملوهةةَ أىمةةةَأ ومكةةةرا وأىمةةَأ طمزسمةةةف  طم ةةةك ىمةةةَ  ذم شمشًةةػم الةةةديْ اًمًةةةَسمؼ: 

ال ـمَقمةةِ عم لةةق  يع قةةد  ةةذا اعم لةةق  طموةةن  يةةيمر   «عم لةةق  ذم مع ةةوِ اجةةًَمؼ

 إذا يمَن  ذا اضم هَدا أىف  ذا همػم مع وِ  وموجُ ـمَقم ف.سممع وِ أيشَ مع وِ  أمَ 

ومـ  نَ ومرض قمغم يمةؾ ومةرد مةـ أومةراد الةزب إـمَقمةِ أمةػم ؿ واالؾم ًة أ ًمةف  
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 وقمدأ حتكوؿ اًمعلؿ اًمذ   ق اًمك َب واًمًنِ  ىف  وؽ رأ  ا مػم.

 اضم هَدا . مداظملِ:

ت يم ةةػمة : اضم هةةَدا  أ  ىعةةؿ. وأىةةَ ضمةةر  ىقةةَش سمونةةل وسموةةنهؿ يعنةةل: ىقَؿمةةَاًمشةةوخ

ويم ػمة ضمدا   ومنهةَ يمةَن  عنةَ قمةكم اًمًةجـ الًةكل ذم ؾمةقريَ مةع ىكةق مًةِ 

 قمنم واطمد منهؿ وميسمّ اعم َ  اا .

 : أؾمجؾ  ذا يَ ؿمو نَ؟مداظملِ

: ىعةةؿ. ضمةةَء واطمةةد مةةنهؿ مةة كمس ضمةةدا  ىملةةّ ًمةةف: مةةَ رأيةةؽ ذم ىمقًمةةف قملوةةف اًمشةةوخ

ىمةَ :   «لولةف طمةراأمةَ أؾمةكر يم ةػما ومق»  «يمؾ مًكر مةر ويمةؾ مةر طمةراأ »اًمً أ: 

َ   ذا طمديْ صكو  وأىَ مًمـ وموف.  ـمٌع

ىملةةةةةّ ًمةةةةةف: ومةةةةةَ ىمقًمةةةةةؽ أال يقضمةةةةةد ذم سمعةةةةةض ا ةمةةةةةِ أةمةةةةةِ اعمًةةةةةلملم اًمقةةةةةدامك 

اعمج هةةديـ يقةةق : إن اجمةةر اعمكةةرأ ىملولةةف  ةةق اعمًةة نٌط مةـة اًمعنةُة ومقةةط  أمةَة اجمةةقر 

ؾمةةلم صم صمةِة اعمًةة نٌطِ مةـة أؿمةةوَء أظمةةر   ومةة  حيةةرأ منهةَة إال مةَة يًةةكر  يعنةةل: ًمةةق رشب يمي

ىمقارير وسمقل حم شظ مـ ؿمعقرا  ذا طم    ًمكـ نظمر اعم ِة اًمةذ  يم ةهَ ويًةكر  ةذا 

 .الراأ  ىملّ ًمف: مَ رأيؽ ذم قمل ء يققًمقا ذًمؽ؟ ىمَ : أ  ىعؿ

اعمق قد: ىملّ ًمف: وملق رسمنَ اسم غم اعمًلملم سميمػم طمَيمؿ وي ٌنك  ذا اًمرأ  مَذا 

 ةذا طمةراأ عمةَذا؟  ن الةزب ىمةَ  شمشعؾ أىّ؟ ىمةَ : أـموعةف. يطوعةف و ةق يع قةد أىةف 

ال »ًمف: إذا يمَن ا مػم مَ يع قد أىف طمراأ ومهق ال ييمر  سممع وِ  ومكةقروا الةديْ: 

ال ـمَقمِ عم لةق  يةيمر سممع ةوِ و ةق يةر  أيشةَ  «ـمَقمِ عم لق  ذم مع وِ اجًَمؼ

مع ةةةوِ  أمةةةَ إذا يمةةةَن  ةةةق ال يةةةر  أيشةةةَ مع ةةةوِ ومعلوةةةؽ اًمطَقمةةةِ   ةةةذا يملةةةف ىًةةةُ ذم 

 ؿ اإلؾم أ  وسمَؾمؿ إىمَمِ دوًمِ اإلؾم أ واهلل اعمً عَن.اإلؾم أ سمَؾم

 ( 00:  44: 32/  200) اهلدى والنور / 
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 وضطمح)جاِمٗٛ الكسُ العػسَٖ( 

 يف ٌظس األلباٌ٘

َ  م ةةداوال  سمك ةةرة ذم  «ؾمةةود ىمطةةُ  »اًمًةةًا : شمنةةَو  اًمداقموةةِ  رمحةةف اهلل م ةةطلك

ضمَ لوةةةةةِ اًمقةةةةةرن  »إطمةةةةةد  اعمةةةةةدارس اإلؾمةةةةة موِ اًم ةةةةةل يم لهةةةةةَ  أال و ةةةةةق م ةةةةةطل  

ومةةة  مةةةد  اًمدىمةةةِ واًم ةةةقاب ذم  ةةةذا اًمعٌةةةَرة؟. ومةةةَ مةةةد  اًم قَةهةةةَ مةةةع  «اًمعنمةةةيـ 

َ  ًم  قريمؿ؟  اجلَ لوِ اًمقديمِ وومق

 وميضمَب اًمع مِ ا ًمٌَين:

المةةةد هلل واًم ةةة ة واًمًةةة أ قمةةةغم رؾمةةةق  اهلل ونًمةةةف وصةةةكٌف ومةةةـ واالا وسمعةةةد: 

ال  لق مـ مًٌَمبِ ذم وصةػ  «ضمَ لوِ اًمقرن اًمعنميـ »أن  ذا اًمكلمِ  اًمذ  أراا

اًمقرن الَزم  اًمقةرن اًمعنمةيـ  ومقضمةقد اًمةديـ اإلؾمة مل ذم  ةذا اًمقةرن  وإن يمةَن 

ىمد دظمؾ وموف مَ ًمةوس منةف يمنعنةَ مةـ اًمقةق  سمةين  ةذا اًمقةرن يم ةؾ ضمَ لوةِ يمَجلَ لوةِ 

ا ومم  إن يمةةةَن اعمعنةةةل رةةةَ اًمعةةةرب ومقةةةط ومهةةةؿ  ا ومم. ومةةةنكـ ىعلةةةؿ أن اجلَ لوةةةِ

يمَىقا وصمنولم ويمَىقا ذم و   مٌلم  وإن يمَن اعمعنةل رةَ مةَ يمةَن طمةق  اًمعةرب مةـ 

أديةةةَن يمًَموهقديةةةِ واًمنٍمةةةاىوِ ومهةةةل أديةةةَن حمرومةةةِ  وملةةةؿ يٌةةةؼ ذم ذًمةةةؽ اًمزمةةةَن ديةةةـ 

ظمةةةًَمص منةةةزا قمةةةـ اًم بوةةةػم واًم ٌةةةديؾ  ومةةة  ؿمةةةؽ ذم أن وصةةةػ اجلَ لوةةةِ قمةةةغم ذًمةةةؽ 

صةةةةػ صةةةةكو   وًمةةةةوس ا مةةةةر يمةةةةذًمؽ ذم ىمرىنةةةةَ  ةةةةذا مةةةةَ داأ أن اهلل شمٌةةةةَر  اًمعهةةةةد و

َ  سمين أرؾمةؾ إًمةوهؿ حممةدا   وشمعَمم ىمد مـ قمغم اًمعرب أوال  صمؿ قمغم ؾمَةر اًمنَس صمَىو

ظمَشمؿ اًمنٌولم وأىز  قملوف ديـ اإلؾم أ و ق ظمَشمؿ ا ديَن وشمعَ د اهلل قمةز وضمةؾ  ¢
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وكاقبا  ﴾كة وإك  لا حل فظإنإك  ك   كتلـ  نلب﴿سمكشظ رشيع ف  ذا سمققًمةف قمةز وضمةؾ 

قا  ترب  ن نٕ   نإل   ق  وإن ك ن  قاقاف  يشء    نٓك ةنف نلبي  ص    ¢

لتتاع   بـ   ب  قباؾؽ  ربربًن كشبربا وًرنعبً   »ت ¢نٕ      قاؾف        قإلا 

كبرن ا حتد لإ ءتؾإن   ة تب لاتؾتؿإه. ق لإنت    ه  ا  ر بإل نن نلقفبإء 

قا  ¢ قإل وإن ك ن نلة إل  «قا نلا مل ونلن م فؿ  نلـ س ونلـا رى؟ فؼ ل عؾ

 ترب هببن نخلبرب ن ػقبا  ن ن نبؾؿا  بقـ ةفإن إج حبا كابري واؼؾباون نلقفبإء 

ونلـا رى   ًلك نٓك ةنف لؽ  عؾقا نلا مل ونلن م   نلإقت كػنا قبا كرشب 

نلنب م    نا عا كلهن   قاؼإن عى تطا نلبي ر بؿا كب  فؼب ل عؾقبا نلاب مل و

حااث نلتػةق ت و تػرتق   تا إج   ث و اعا فةق  ق ل عؾقا نلا مل ونلنب م 

و   «هبا نام عب   »قب لت  «   ها اب  ر بإل نن  »كؾف    نلـ ر إٓ ونحامل ق لإنت 

و كا ًلكا عؾقبا نلاب مل  «ها نلتا نؽإن عى     ك  عؾقا و ص  يب  »رونا  ق لت 

ٓ نبتنل ط فػب   ب    تبا  »ااث ن تػ  عؾقا كا نلشقخا ونلن ما   قإلا   نحل

فنًن ٓ نتنل   هببه  «ظ هةا  عى نحل  ٓ ارضه     ت لػف  حتد اليت   ة نن 

نٕ   مج ع   ا رك  طقا  ق فؿ  عى هاي نلؽت   ونلنـ  ففا  كعا  ب  نؽبإن عب  

نام هؾق  عبى نلؼبةن  نام هؾق  نلؼااؿ   و نحلاا   ولبلك فنن نلبي  رنه  ن إط ق

نلعرشا  فقا نن  ح قا اإه  نلـ س كلن نإل  م كؾا قا نك ةف ع  نلتإحقا وع  

نإلت ص   عا ءمل نن عت و   نك ةنفً  كؾقً ا فا ر هبن نلؼةنا نلؼةن نلعرشبا ا 

وص اا إج إتةن ا    نلظؾ ن إج نلـبإر  ¢كؼةن نام هؾق  نلبي كعث ر إل نن 

تع ل  و هبن نإلط ق حين  نؼققاه   نلؽػ ر  وًٓ نلبا ا ك  ق ل حقـئبا هبن نٓ 

ق نؾإن نلبا  ٓ ام ـإن ك ن وٓ ك لقإم نٔتة وٓ حية إن    حةم ﴿نع ج   رلهن  

نن ور إلا وٓ اااـإن ءا  نحل     نلبا   ونإن نلؽت   حتد اعطإن نامتا  عب  

 .﴾اا وه  ص غةون

َ لوةةةِ إىةةة  ينطٌةةةؼ قمةةةغم همةةةػم اعمًةةةلملم اًمةةةذيـ ب وصةةةػ اًمقةةةرن اًمعنمةةةيـ سمَجل
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ي ٌعةةةقا اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ ومشةةةل  ةةةذا اإلـمةةة   إهيةةةَأ سميىةةةف ب يٌةةةؼ ذم اعمًةةةلملم ظمةةةػم  

و ةةذا ظمةة أل مةةَ ؾمةةٌؼ سموَىةةف مةةـ أطمَديةةْ اًمرؾمةةق  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ اعمٌنمةةة 

أ إن اإلؾم »سمٌقَء ـمَةشِ مـ ا مِ قمغم الؼ ومـ ذًمؽ ىمقًمف قملوف اًم  ة واًمً أ 

َ  ومطةةةةقسمك ًملبرسمةةةةَء... ىمةةةةًَمقا مةةةةـ  ةةةةؿ يةةةةَ رؾمةةةةق  اهلل  َ  وؾمةةةةوعقد همريٌةةةة ضمةةةةَء  «سمةةةةدأ همريٌةةةة

َ  اًمبرسمةةةَء  ¢الةةةديْ قمةةةغم روايةةةَت قمةةةدة ذم سمعكةةةهَ يقةةةق  اًمرؾمةةةق    ةةةؿ  »واصةةةش

وذم روايِ أظمةر   ىمةَ  قملوةف  «اًمذيـ ي لكقن مَ أومًد اًمنَس مـ ؾمن ل مـ سمعد  

س يم ةػميـ مةـ سمعكةهؿ أيم ةر  ةؿ أىةَس ىملولةقن صةَلقن سمةلم أىةَ»اًم  ة واًمًة أ: 

وملةذًمؽ ال  ةقز  ةذا اإلـمة   ذم اًمعٍمة الةًَ قمةغم اًمقةرن يملةف  « ـ يطةوعهؿ 

وقمةغم ؾمةن ف وؾمة  ؾ  ¢سمقوِ ـموٌِ ال شمةزا  قمةغم  ةد  اًمنٌةل  -والمد هلل- ن وموف

يمذًمؽ طم ك شمققأ اًمًَقمِ  صمؿ إن ذم يم أ ؾمود ىمطُ رمحف اهلل وذم سمعض شم َىوشف 

ىمةد أصةَسمف  ء مةـ اًمة كمس اًمزاةةد ًممؾمة أ ذم ؾمةٌوؾ  َ يشةعر اًمٌَطمةْ أىةف يمةَن 

 شمقووكف ًملنَس.

وًمعةةؾ قمةةذرا ذم ذًمةةؽ أىةةف يمةةَن يك ةةُ سملبةةِ أدسموةةِن ومشةةل سمعةةض اعمًةةَةؾ اًمشقهوةةِ  

أظمةةةذ يك ةةةُ سمًَم قطموةةةد  «اًمعداًمةةةِ االضم  قموةةةِ  »يمكدي ةةةف قمةةةـ طمةةةؼ اًمعةةة   ذم يم َسمةةةف 

يشةةؿ  ومهةةق مةةـ وسمعٌةةَرات يملهةةَ ىمقيةةِ حتوةةل ذم ىشةةقس اعمةةًمنلم اًم قةةِ سمةةدينهؿ وإي 

 ةذا اجلشوةةِ ذم اًمقاىمةع ىمةةد ضمةدد دقمةةقة اإلؾمة أ ذم ىملةةقب اًمشةٌَب وإن يمنةةَ ىلمةةس 

َ  أن ًمف سمعض اًمكل ت شمد  قمغم أىف ب يًَقمدا وىم ف قمغم أن حيرر ومكةرا مةـ  أطموَى

سمعض اعمًَةؾ اًم ل يمَن يك ُ طمقهلَ أو ي كدث وموهَ وم  صِ اًمقةق : إن إـمة   

لةةةق مةةةـ  ء مةةةـ اعمًٌَمبةةةِ اًم ةةةل شمةةةدقمق إمم  ةةةذا اًمكلمةةةِ ذم اًمعٍمةةة الةةةًَ ال  

ـ  ذم اًمٌَ  ومذيمرشمف.   كؿ طمؼ اًمطَةشِ اعمن قرة و ذا مَ قم 

 (394-391/ 1)حياة األلياني وآثاره وثناء العلماء عليه)
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 ٗي؟ِن التهتٗن أٔىل أً التعم

إلظمقاىنَ اًمًلشولم  وحيٌقن  ؿ يعنةل يطةرح قملوةؽ سمعةض ا ؾمة لِ ذم  مداظملِ:

 ةةذا اعمقوةةقع يعنةةل ًمعلةةؽ شمشوةةد سمةة  قمهةةد قملوةةؽ مةةـ اًمدىمةةِ إن ؿمةةَء اهلل ذم اًمٌكةةْ 

اًمعلمةةل واجةةؼمة اًمطقيلةةِ ذم اًمةةدقمقة إمم اهلل ؾمةةٌكَىف وشمعةةَمم  وم ةةَرقمِ يم ةةػم مةةـ 

ن هلةةةةؿ قمةةةةؼمة يع ةةةةؼمون رةةةةَ اًم وةةةةَرات منةةةةذ أيم ةةةةر مةةةةـ ى ةةةةػ ىمةةةةرن  وملعةةةةؾ  ةةةةذا شمكةةةةق

 وي ع قن إن ؿمَء اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم.

 نَ  سملم اإلظمقة مـ يقق : قملؿ صمؿ يم ؾ  يم ؾ اًمنَس. ومـ يقق : يم ؾ صمؿ قملؿ  

ومةةةـ يقةةةق : يم ةةةؾ مةةةـ شمعلةةةؿ ومةةةـ يقةةةق : قملةةةؿ وال شمك ةةةؾ. ومنرضمةةةق إومَدشمنةةةَ ذم  ةةةذا 

 اًمٌَب  ضمزا  اهلل ظمػم.

ةةةؿ  ذم  ﴿صةةةبػم أو يمٌةةةػم:  ىكةةةـ ىقةةةق  داةةةة   وأسمةةةدا  ذم يمةةةؾ أمةةةر اًمشةةةوخ: ن  ًم ك  ةةَة ةةةد  يم  ًم ق 

ا ػم 
ر  اهلل   يم    ذ يم  ر  و 

أ  ااظم  اًم و ق  ق اهلل   و  ضم  َن  ي ر  ـ  يم   
ٌِ عم  ن   ً ٌة طم  ق   اهلل   أ ؾم 

ق   ؾم   .[21]األحزاب:﴾ر 

قملوةةةةف وال ؿمةةةةؽ أن  ةةةةذا ا ىمةةةةقا  اًم ةةةةل طمكو هةةةةَ ال يل قةةةةل  ء منهةةةةَ مةةةةع  ديةةةةف 

نَ  إال اًمقةق  اًمةذ  يقةق : ومقةف صمةؿ يم ةؾ  ذًمةؽ  ةل اًم  ة واًمً أ واًمذ   ق أؾمقشم

ؾمػمة اًمرؾمةق  قملوةف اًم ة ة واًمًة أ اًم ةل سمةدأت منةذ يةقأ أىةز  اهلل قمةز وضمةؾ قملوةف: 

ل ؼ  ﴿ سم ؽ  اًم ذ   ظم  ؿ  ر  ؾم  أ  سمَ   صمؿ سمدأ قملوف اًم  ة واًمً أ يدقمق اًمنَس ها . [1]العل :﴾اىم ر 

َ  مـ شمَريخ اًمدقمقة ا ومم أن اهلل  قمةز وضمةؾ اصةطشك هلةَ أومةرادا  ويم  ىعلؿ  وع

مـ اًمعرب اًمذيـ يمَىقا ىمد أوشمقا ومطرة وقمق   ورهمٌِ ذم معرومِ الؼ واشمٌَقمف  ويمَن 

واؾم جَب ًمدقمقشمف أسمق سمكر اًم ديؼ ر  اهلل قمنف مةـ  ¢أو  مـ نمـ سمرؾمق  اهلل 
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اًمرضمةةَ   وقمةةكم ر  اهلل قمنةةف مةةـ اًمشةةٌَب أو اًم ةةٌوَن  و كةةذا اؾمةة مرت اًمةةدقمقة 

ب ومكَن اإلي ن يزداد رويدا  رويدا   و كذا طم ةك أذن اهلل قمةز وضمةؾ شمن نم سملم اًمعر

هلةةةةًالء ا ومةةةةراد أن ي ك لةةةةقا سمعةةةةد ذًمةةةةؽ ذم مراطمةةةةؾ معروومةةةةِ مةةةةـ سمعةةةةد اهلجةةةةرة إمم 

 الٌشِ واهلجرة إمم اعمدينِ اعمنقرة.

َ  ذم ادقمَةةةف أن اًمنٌةةل   ةةق أؾمةةقشمف ذم  ¢وملةذًمؽ ومةة   ةةقز عمةةـ يمةةَن أوال : صةَدىم

و أو أن يًةةلؽ ـمريقةةِ أظمةةر  ذم شمك وةةؾ اًمنةةَس إال قمةةغم ون طموَشمةةف أن حيةةذيمةةؾ ؿمةةً

 .¢اًمطريقِ اًم ل يمَن قملوهَ رؾمق  اهلل 

ذم شم قوػ اًمنَس  ¢وىكـ ىعلؿ قمل   ودمرسمِ أن اًمطريؼ اًم ل ؾملكهَ اًمرؾمق  

َ  ـمقي   وضمهقدا  يم ػمة ضمدا  ا مر اًمذ  ال ي ةؼم قملوةف إال أومةراد  وشمعلومهؿ شميظمذ وىم 

ًمبًَمُ قمغم يمؾ  ذا اجل قمَت اًم ل طمكوّ قمنهَ مةَ ىملولقن مـ اًمنَس  وًمذًمؽ ومَ

طمكوةةّ مةةـ أىمةةقا   ةةق اًم نةةع ذم اًمقصةةق  إمم دمموةةع اعمًةةلملم وإىمَمةةِ اًمدوًمةةِ 

اعمًلمِ اعمنشقدة  وًمكةـ ذم اًمقاىمةع أن أ   َقمةِ ال شمًةلؽ ؾمةٌوؾ اًمرؾمةق  قملوةف 

اًمًةةة أ ذم اًم ك وةةةؾ قمةةةغم أؾمةةةَس مةةةـ اًم قَومةةةِ واعمعرومةةةِ سمَإلؾمةةة أ ومًةةةوكقن قمَىمٌةةةِ 

ظمنةةةا   ومهةةةذا اًمةةةذ  ىةةةديـ اهلل سمةةةف وىةةةدقمق إًموةةةف منةةةذ أيم ةةةر مةةةـ ى ةةةػ ىمةةةرن مةةةـ أمر ةةةَ 

 اًمزمَن أىف ال سمد مـ اًم  قوػ صمؿ اًم ك وؾ.

ومنكـ ىر  وىشَ د ذم يمؾ قمٍم ويمل  حتريمّ اجل قمةَت سمًةٌُ شمبةػم سمعةض 

 اًم روأل اًمًوَؾموِ أن اًمنَس يً عجلقن ويدقمقن شمك    قمغم أؾمَس ال قملؿ. 

َ  اـملعّ قمغم ىنمة وأ س ذم اًمقىمّ الةًَ سم ك ةؾ وىمريٌ فمنهَ ًمٌعض مـ حتم 

َ  مقٌةقال   وًمكنةف  إؾم مل ؾملشل مزقمقأ. ًمقةد شمكلةؿ يم ةػما  ذم أو   ةذا اًمننمةة يم مة

ذم نظمر ةةةةَ اىكةةةةرأل قمةةةةـ اجةةةةط طموةةةةن  سمةةةةدأ يةةةةزقمؿ إمم م ةةةةك ى ةةةةؾ ىشةةةة بؾ سمةةةةين  ةةةةذا 

أطمَديْ صكوكِ و ذا أطمَديْ وعوشِ و ةذا ؾمةنِ و ةذا سمدقمةِ   ةُ أن ىشة بؾ 
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واًمًوَؾمةةِ و وىكةةق ذًمةةؽ  ومعجٌةةّن  ىنةةَ ىشةةعر وا ؾمةةػ مةةؾء ىملقسمنةةَ  ذم االىم  ةةَد

أن  ةذا اًمةةذ  يدىةةدن ذم إىكةةَرا طموةةْ أن  نةَ  سمعةةض ا ومةةراد ذم اًمعةةَب اإلؾمةة مل 

يعملةةقن ذم قملةةؿ الةةديْ وال يقضمةةد أومةةراد يعملةةقن ذم مةةَ  ةةق يدىةةدن وموةةف اان مةةـ 

ا شمك    ال يقضمد اعمعرومِ سمًَمًوَؾمِ واالىم  َد وىكق ذًمؽ  ومكوػ يريدون أن يقومق

ذم  ذا اًم ك ؾ أومةراد سمًَمعنمةات إن ب ىقةؾ سمَعم ةَت  ةؿ ينهكةقن سمةٌعض اًمشةروض 

اًمكشَةوةةِ اًم ةةل يًةة كوؾ أن شمقةةقأ ىمقمةةِ  َقمةةِ شمريةةد أن شم ك ةةؾ قمةةغم طمًةةَب اًمةةدقمقة 

إن ب  –إال إذا وضمةةد وموهةةَ قمنمةةات  – ةةذا اجل قمةةِ  –اإلؾمةة موِ إال إذا وضمةةد وموهةةَ 

ذم يمؾ اًمعلقأ اًم ل ال يمكـ أن شمقةقأ قملوهةَ ىمَةمةِ مـ اعم    لم  –ىقؾ اعم َت 

 اجل قمِ ومك   قمـ اًمدوًمِ اعمًلمِ إال قمغم أؾمَس اعمعرومِ رذا اًمعلقأ يملهَ.

ومهةةذا اًمكةة أ يشةةعرىَ سمةةين  ةةًالء اًمنةةَس ي جةةَوسمقن مةةع اًمعقاـمةةػ وال ي جةةَوسمقن 

مع اًمعقؾ واًمعلؿ   ن  ذا اجل قمِ إذا يمَىّ شمشكق مـ قممؾ أومراد ذم ضمَىُ مةـ 

اًمعلةةةةؿ اًمنمةةةةقمل اًمةةةةذ   ةةةةق مةةةةـ اًمشةةةةروض اًمكشَةوةةةةِ  ويريةةةةدون أن يعمةةةةؾ  ةةةةًالء أو 

همةةػم ؿ ذم اجلقاىةةُ ا ظمةةر  مةةـ اًمعلةةقأ اًم ةةل  ةةل مةةـ اًمشةةروض اًمكشَةوةةِ وًمةةوس 

 نةةَ  مةةـ يعمةةؾ ومكوةةػ يكةةقن قمَىمٌةةِ  ةةذا اًم ك ةةؾ اًمةةذ  يقةةقأ قمةةغم اجلهةةؾ وًمةةوس 

 قمغم اًمعلؿ سمَعمعرومِ سمَإلؾم أ مـ يمؾ ضمقاىٌف.

رىَ سمةةين اًمنةةَس يًةة عجلقن أمةةرا  ال يًةة طوعقن اًمقصةةق  إًموةةف  ةةذا ذم اًمقاىمةةع يشةةع

إال سمعد أن ي  ذوا اعمقدمَت واًمقؾمَةؾ اًم ل شمًد  رةؿ إمم اًمبَيةِ اعمنشةقدة   ةذا 

سمة  ؿمةؽ قمَىمٌةِ مةـ ينًةك أو ي نَؾمةةك أن يمٌمة ذم دقمقشمةف إمم اإلؾمة أ قمةغم ظمطةةك 

ك وةةؾ.  ةةذا اًمرؾمةةق  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ اًم ةةل ىمَمةةّ قمةةغم أؾمةةَس اًم  قوةةػ صمةةؿ اًم 

 ضمقا  قمـ  ذا اًمًًا .

 ( 00:  01: 15/   320) اهلدى والنور / 
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 التهتٗن ٔالتٍظٗي

ؾمًا  نظمر  يقق  سمعض اإلظمقة: مَ رأيكؿ ذم شمك ؾ يعنل يق دون سمف  مداظملِ:

سمرىةةةةَمٓ ًم ن ةةةةوؿ اًمقىمةةةةّ واجلهةةةةد واًم قضمةةةةف .... ـمَقمةةةةِ ومطريةةةةِ م ةةةةؾ ـمَقمةةةةِ اعمةةةة علؿ 

ًم طمةةؼ ًملًةةَسمؼ سمنمةةط أن  لةةق  ةةذا اًم جمةةع ًملعةةَب  ـمَقمةةِ اًم ةةبػم ًملكٌةةػم  ـمَقمةةِ ا

مةةـ سموعةةِ أو ـمَقمةةِ ملزمةةِ أو متوةةز قمةةـ قمَمةةِ اعمًةةلملم سمٌؿمةةَرة أو ؿمةةكؾ أو يَومطةةِ أو 

رؾمةةةةؿ أو والء أو سمةةةةراء إلىمَمةةةةِ  ةةةةذا اًم    ةةةةَت اعمنشةةةةقدة ذم اًمعلةةةةقأ اإلؾمةةةة موِ 

 اعمطلقسمِ إلىمَمِ دوًمِ اج ومِ أو اؾم  نَأل طموَة إؾم موِ ضمديدة.

 ةةَج حياًمقاىمةةع  اقاب  ةةذا اًمًةةًا   ةةق اإل ةةَب  ًمكةةـ  ةةذال ؿمةةؽ أن ضمةة اًمشةةوخ:

َ  مـ اًمعلقأ اًميةوريِ  أىةَ  َ  أن يكقىقا ىمد أوشمقا طم  إمم أىَس  ـ أرشىَ إًموهؿ نىش

ًمعكم ذيمرت ًمكؿ ذم سمعض اعمنَؾمٌَت مرارا  وشمكرارا  أن اًم ك ؾ اإلؾم مل حي َج 

َ   إمم أومةةةةراد خم لشةةةةل االظم  َصةةةةَت  مةةةة   : ينٌبةةةةل أال ى  ةةةةقر أن مةةةةـ يمةةةةَن ظمطوٌةةةة

َ  سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ   َ  ييظمةةذ سميًمٌةةَب وسمقلةةقب اًمًةةَمعلم جطٌةةف أن يكةةقن قمَعمةة مشق ةة

َ  سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ أن  َ  أن مةةـ يمةةَن قمَعمةة يمةة  أىنةةَ ال ينٌبةةل أن ى  ةةقر اًمعكةةس متَمةة

َ   أو أن يكقن ىمةد  ةع اًمعلةقأ يملهةَ ىملة  حتقةؼ ذًمةؽ ذم أومةراد  َ  مشق  يكقن ظمطوٌ

وِ  أ : أن ي ةةقومر ذم ؿمةة ص واطمةةد يمةةؾ اعمق كةةوَت ذم يمةةؾ  ةةذا اًمقةةرون اإلؾمةة م

واعم طلٌَت اًم ةل شم طلٌهةَ اًمةدقمقة   نةَ  أومةراد ىملولةقن ضمةدا  ضمةدا  يعةدون سمَ صةَسمع 

وقمغم رأؾمهؿ ؿموخ اإلؾم أ اسمـ شموموِ رمحف اهلل  وًمذًمؽ ومهذا اًمنقص اًمذ  يقضمةد 

 ةَ ذم جممقع ا ومراد إى  يكمةؾ سم ك ةؾ  ةًالء ا ومةراد وشمطعةوؿ يمةؾ قملةؿ سمةَاظمر 
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 ىمَأ ذم جممققمِ مـ ا ومراد.

وًمذًمؽ ومهذا اًمذ  ضمَء ذم  ذا اًمًًا   ذا أمر واضمةُ  ةَ ي ة  أن يقةَ  وموةف: 

ال   لةةةةػ وموةةةةف اصمنةةةةَن وال ينةةةة ط  وموةةةةف قمنةةةةزان  وًمكةةةةـ أيةةةةـ أوًم ةةةةؽ اًمرضمةةةةَ  اًمةةةةذيـ 

يً طوعقن أن يققمقا رذا اًمقاضمُ؟  ذا ذم اقم قَد  وإن يمةَن همةػم م كقةؼ وًمكةـ 

يم رت أن شمعمؾ ذم طمدود اؾم طَقم هَ  وأن   معقا قمةغم قمغم أ   َقمِ ىملّ أو 

 حتقوؼ  ء مـ  ذا اعمنهٓ اًمذ  دار اًمًًا  طمقًمف.

ومشل اقم قةَد  أن اعمًةيًمِ حت ةَج إمم قمنمةات اًمعلة ء و ةًالء همةػم مقضمةقديـ  

وًمةةةذًمؽ ومعلونةةةَ أن ىًةةةعك إل ةةةَد  ةةةةًالء ا ؿمةةة َص صمةةةؿ أن ي ك لةةةقا قمةةةغم قمقوةةةةدة 

شمطٌوةةؼ  ةةذا اعمةةنهٓ   ن اًمقاىمةةع  ةةذا اًمةةذ  ضمةةَء وقمةةغم يملمةةِ ؾمةةقاء  وأن يًةةعقا ذم 

طمقًمةةةف اًمًةةةًا  اًم ةةةَين  ةةةذا حت ةةةَج إمم دوًمةةةِ  واًمدوًمةةةِ حت ةةةَج إمم أؾمةةةس وىمقاقمةةةد 

يم ػمة ويم ػمة ضمدا    ذا اًمققاقمد  ل ا ومراد اًمذيـ حتقؼ ومةوهؿ مةَ  ةُ أن ي كقةؼ 

ذم اعمجمققمةةةةِ اإلؾمةةةة موِ مةةةةـ اعمعرومةةةةِ سمًَمك ةةةةَب واًمًةةةةنِ  و ةةةةًالء يمةةةة  أفمةةةةنكؿ 

 ىنل اًمرأ  ىملِ ذم اًمعٍم الًَ.شمشَريمق

وظم صِ اًمقةق : أن  ةذا اًمعمةؾ وذم طمةدود  ةذا اعمةنهٓ أمةر واضمةُ ال ظمة أل 

 وموف  وًمكـ أيـ أوًم ؽ اًمذيـ يعملقن؟ 

 ( 00:  11: 22/   320) اهلدى والنور / 
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 التهتٗن

ورد ظم   اًمًًا  ا و  اًمذ  ذيمرا أظمقىَ مـ ظم   ضمقاسمكؿ ؿمو نَ  مداظملِ:

 ومم واًم َىوِ ًمشظ اًم ك ؾ أيم ر مـ مرة  ومكٌةذا ًمةق يعنةل ىريةد ذم  ةذا ذم اعمًيًمِ ا

إيكةةةةةَح ًمشةةةةةظ اًم ك ةةةةةؾ سمةةةةةَعمعنك اًمنمةةةةةقمل وسمةةةةةَعمعنك اًمعٍمةةةةة   ومةةةةةَ  ةةةةةق اجلةةةةةَةز 

واعممنةةةةقع مةةةةـ ظم ًمةةةةف طمًةةةةُ اعمعطوةةةةَت اًم ةةةةل ىعوشةةةةهَ ىكةةةةـ مةةةةـ ظمةةةة   اًمقاىمةةةةع 

 اًمعٍم ؟ وضمزايمؿ اهلل ظمػم.

ذم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ وسم َصةةةِ  واهلل ىكةةةـ ىريةةةد سمكلمةةةِ اًم ك ةةةؾ مةةةَ ضمةةةَء اًمشةةةوخ:

اًمًنِ اًم ل شمقوة  يمة   ةل ؿمةييشَ داةة   وأسمةدا  مةَ يمةَن جممة   ذم اًمك ةَب اًمكةريؿ  

ىم ؼ  ﴿ومك ةةػما  مةةَ رددىةةَ قمةةغم مًةةَمعنَ ىمقًمةةف شمٌةةَر  وشمعةةَمم:  ةَة ـ  ي ش  ةة م  َ  و  ةة  م 
ةةد  ـ  سم ع  ةة
ةةق   م  ؾم  اًمر 

لم  
ن  م   ً ةةةةةةٌة وؾ  اعم  ةةةةةةة ةةةةةةةػم   ؾم  ةةةةةةةع  هم 

ي  ٌ   ةةةةةةةف  اهل  ةةةةةةةد   و  ٌ ةةةةةةةلم   ًم  ء ت  شم  ةةةةةةَة ؾم  ةةةةةةةن ؿ  و  ه   ضم 
ةةةةةةةل ف  ى    مم  و  ةةةةةةةق  َ شم  ةةةةةةة  م 

ةةةةةةةف  ًم   ى ق 

ا ػم 
 .[115]النسا :﴾م   

ومةةةنكـ ىعنةةةل اًم ك ةةةؾ ظمةةة أل مةةَة يعنوةةةف همػمىةةَة رةةةذا اًمكلمةةِة أو سمةةة  يرادومهةةَة قمنةةةد ؿ مةةـة 

 .اًم كزب  ال ىريد رذا اًم ك ؾ إال دمموع اعمًلملم يملهؿ قمغم ـمريقِ اًمك َب واًمًنِ

ل م  ﴿
اـم ةةةةة  
ا رص  ذ  ةةةةة أ ن     ـ  و  ةةةةة ؿ  قم  ةةةةة ر    سم ك  ةةةةة ٌ ؾ  وم   ش  ةةةةة  ً قا اًم ةةةةة ال شم   ٌ ع  قا  و  ٌ ع  َشم  ةةةةة و   وم 

ةةةةة  ق   ً

ٌ ول ف    .«يد اهلل قمغم اجل قمِ»والديْ اًمذ  يقق :  [153]األنعام:﴾ؾم 

ومةنكـ   «ومٌى  يييمةؾ اًمةذةُ مةـ اًمبةنؿ اًمقَصةوِ»والديْ ااظمر اًمذ  ضمَء وموف: 

َب واًمًةةةنِ وقمةةةغم شمطٌوقةةةف ذم ىريةةةد سمًَم ك ةةةؾ أن ي عةةةَون اعمًةةةلمقن قمةةةغم ومهةةةؿ اًمك ةةة

طمدود اؾم طَقم هؿ  وال ىريد مةـ  ةذا اًمكلمةِ مةَ يةراد مةـ يملمةِ الزسموةِ ذم اًمعٍمة 

الةةةًَ   ن اإلؾمةةة أ حيةةةَرب اًم شةةةر  اًمةةةذ  ينةةةَذم اًم ك ةةةؾ وًمكةةةـ اًم ك ةةةؾ ينةةةَذم 
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َ    ن اًم كةةزب يعنةةل اًم ع ةةُ ًمطَةشةةِ مةةـ اًمطقاةةةػ اإلؾمةة موِ وةةد  اًم كةةزب أيكةة

 قا قمغم طمؼ ذم مَ  ؿ ؾمَةرون وموف.اًمطقاةػ ا ظمر  وًمق يمَى

 أفمنؽ شمريد  ذا اًمٌوَن إن ؿمَء اهلل.

 ضمزا  اهلل ظمػم. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

ن ىملنَ أىف إًمعؾ مراد ا خ قمكم يعنل ضمَء ذم اًمًًا    ن  ذا اًم جمع  مداظملِ:

 يكقن سمدون سموعِ وسمدون ـمَقمِ ملزمِ.

 أ  ىعؿ. اًمشوخ:

سمشةةكؾ أو سمرؾمةةؿ أو سم وم ةةِ أو سمةةقالء أو  .... ي موةةز قمةةـ قمَمةةِ اعمًةةلملم مداظملةةِ:

 سمراء  و ذا  ق اًم كزب.

 صكو . شمشكؾ ....  اًمشوخ:

اًمًةةةًا  اًم ًَمةةةْ يقةةةق :  ةةةؾ إقمةةةَدة اج ومةةةِ اًمراؿمةةةدة واؾمةةة  نَأل طموةةةَة  مداظملةةةِ:

إؾمةة موِ قمةةغم مًةة ق  ا مةةِ يًةة لزأ إىمَمةةِ اًم ك ةةؾ اعمةةذيمقر ذم اًمًةةًا  اًم ةةَين؟ أأ 

 يكشل ذم ذًمؽ؟أن اجلهد اًمشرد  اعمٌع ر  نَ و نَ  

 مَ يكشل. اًمشوخ:

 ـموُ. مداظملِ:

 ال سمد مـ اًم ك ؾ ذم الدود اًم ل ؾمٌؼ اًمك أ قملوهَ.  اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 ( 00:  17: 34/   320) اهلدى والنور / 
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 وا ِٕ املأخر عمٜ التهتالت اإلضالوٗٛ؟

عمعةةَرصة  ةةق اًمًةةًا  اًمراسمةةع:  ةةؾ اعميظمةةذ قمةةغم ا طمةةزاب اإلؾمةة موِ ا مداظملةةِ:

؟ أأ ذم منهَضمهَ؟ أأ ذم حتزرةَ واًمةقالء واًمةؼماء قمةغم ذًمةؽ؟ أأ  ذم شميؾموًهَ اسم داء 

   مع يمؾ مَ ذيمرىَ؟

ذم اقم قةةَد  إن مةةَ يمةةَن يمةةؾ مةةَ ذيمةةرت   مةةع ومةةييم را  وأصةةؾ ذًمةةؽ أن  اًمشةةوخ:

 ةةذا اًم كةة  ت و ةةذا اًمةةذ  ىكةةـ يعنةةل ىلشةةّ اًمن ةةر قملوةةف داةةة   طم ةةك ًمةةق ىمةةَأ شمك ةةؾ 

أن يكةةةقن قمةةةغم اًمعلةةةؿ   ةةةذا اًم كةةة  ت ب شمقةةةؿ قمةةةغم اًمعلةةةؿ ؾمةةةلشل حمةةةض وموجةةةُ 

وقمةةةةغم اعمعرومةةةةِ سمةةةة  ضمةةةةَء ذم اًمك ةةةةَب واًمًةةةةنِ قمةةةةغم ا ىمةةةةؾ ومةةةةو  ي علةةةةؼ سممةةةةنهجهؿ 

  َ َ  ًمألمةِ  أو زاد ذم ا مةِ شمشرىمة َ  مشرىمة وشمك لهؿ اجَص  وًمذًمؽ يمةَن شمكة لهؿ طمزسموة

 قمغم شمشر .

قز ىكةةـ سمةةدورىَ إن وًمةةذًمؽ ومقةةدي   ىموةةؾ: مةةـ رأ  اًمعةةؼمة سمبةةػمة وملوع ةةؼم. ومةة   ةة

طم ةةؾ شمن ةةوؿ ؾمةةلشل ذم الةةدود اًمقوةةقد اًم ةةل ؾمةةٌؼ ذيمر ةةَ إال أن يكةةقن ىمةةَة   قمةةغم 

اًمك ةةَب واًمًةةنِ  و ةةذا ي طلةةُ قملةة ء. أىةةَ أقم قةةد مشةةكلِ أ  شمك ةةؾ يقةةقأ ذم اًمعةةَب 

اإلؾم مل  ق ومقد ؿ ًملعل ء اًمك ػميـ  ال يكشل واطمد أو اصمنلم أو صم صمِ أو مًِ 

يكةةةةةةةقن  نةةةةةةةَ  اًمعنمةةةةةةةات مةةةةةةةـ اًمعلةةةةةةة ء ومةةةةةةةـ ذو  أو قمنمةةةةةةةة  وإىةةةةةةة   ةةةةةةةُ أن 

 االظم  َصَت اعم  لشِ.

ومهةةذا اجل قمةةَت أو  ةةذا ا طمةةزاب قموٌهةةَ أيشةةَ ب شمكةةـ ىمَةمةةِ قمةةغم أؾمةةَس مةةـ 

اعمعرومِ سمًَمك َب واًمًنِ وذم مَ  ؿ يعملقن وي ك لقن طمقًمف  ومـ نصمَر ذًمؽ أيشؿ 
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َ  مًل   صَ َ   يعَدوىف يعَدون مـ ب يكـ ذم شمك لهؿ وذم منهجهؿ وًمق يمَن أظم ل

 ىةةةةف ب ينكةةةةؿ إمم  ةةةةذا اًم ك ةةةةؾ اجةةةةَص أو اًم كةةةةزب اجةةةةَص  سمةةةةؾ وصةةةةؾ ا مةةةةر 

سمكةةزب مةةـ ا طمةةزاب اعمعروومةةِ إمم أن مةةـ مٌةةَدةهؿ أن يشروةةقا قمةةغم يمةةؾ ومةةرد مةةـ 

أومةةراد طمةةزرؿ أن ي ٌنةةقا أ  رأ  ي ٌنةةَا الةةزب مهةة  يمةةَن  ةةذا اًمةةرأ  ال ىمومةةِ ًمةةف مةةـ 

  مةةـ اًمنَطموةةِ اًم ك لوةةِ الزسموةةِ  ومةةٌذا ذًمةةؽ اًمنَطموةةِ اإلؾمةة موِ  ًمكةةـ ىمومةةِ  ةةذا اًمةةرأ

ؾ وب يع ؼم مـ  ذا  اًمشرد مـ ذا  الزب ب يق نع سمرأ  مـ رأ  ذًمؽ الزب وم   

 الزب اًمذ  يققًمقن: إىف طمزب إؾم مل.

و ذا معنَا: أن يعقد  ًالء اًمنَس إمم مَ يشٌف اًمن َر  ذم اشمٌَقمهؿ  طمٌَر ؿ 

وا ﴿ذم طمقهؿ ىمقًمف شمٌَر  وشمعَمم: ذم حتريمهؿ وحتلولهؿ أوًم ؽ اًمذيـ ىز   ا   ذ 

ي ؿ   ـ  م ر  و   اسم 
 ً اعم    اهلل   و 
ـ  د ون 
َ م  سم  سم  يش  ؿ  أ ر   ٌَ ر    ؿ  و  ر     ٌَ  .[31]التوبة:﴾أ طم 

ينٌبةةل قمةةغم أ  شمك ةةؾ إؾمةة مل صةةكو  أن يعطةةك ًمألومةةراد طمةةري هؿ اًمعلموةةِ  ومةة  

ًَمػ ااظمةر   ىنةَ مَىع أن يكقن ذم ذًمؽ اًم ك ةؾ اإلؾمة مل ؿم  ةَن أطمةدلَ  ة

 :  ىع قد يم  ىموؾ ىمدي  

 وكبب  تببري   ننابب    بب   ببؾ 

 

 

 

 وك  رش   نكتبان   ب  تؾب  

ومكةة  ىعةةرأل أىةةف يمةةَن ذم اًمًةةلػ ا و  ىةةقع مةةـ االظمةة  أل ذم سمعةةض اعمًةةَةؾ  

اًمنمقموِ وم  يمَن ذًمؽ سمًَمذ  يلزأ الَيمؿ اعمًلؿ سمين يشرض رأيف قمةغم يمةؾ مًةلؿ 

َ  ًمرأ     ذا اًمشرد.ي ٌنَا وًمق يمَن خمًَمش

و َ حيًـ ذيمرا رةذا اعمنَؾمةٌِ رأ  قممةر ر  اهلل قمنةف و ةق اجلوشةِ اًمراؿمةد 

َ  إال ؾمةةلؽ اًمشةةوطَن »واًمةةذ  ؿمةةهد ًمةةف اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ سمققًمةةف:  مةةَ ؾمةةلكّ ومجةة

َ  همةةػم ومجةةؽ يمةةَن ىمةةد رأ  سمعةةض ااراء ومةةع ذًمةةؽ ومقةةد ظمقًمةةػ وموهةةَ وإن يمةةَن  «ومجةة

وةف اًمنةَس قمةـ اًم م ةع سمةًَمعمرة إمم اشمٌعف ذم ذًمةؽ سمعةض مةـ ضمةَء مةـ سمعةدا  يمم ةؾ يش
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ة  ﴿الةةٓ قملةة   سمةةين ذًمةةؽ وارد ذم اًمك ةةَب وذم اًمًةةنِ اًم ةةكوكِ.  ر  ًم ع م  ـ  مت    ةةع  سم ةة ةة وم م 

ـ   ةة
ةة م  ةة   اؾم   و ن   ٓ  وم  مم  ال  ةة

ًمكنةةف رأ  عم ةةلكِ سمةةدت ًمةةف أن يمنةةع  [156]البقالالر :﴾اهل  ةةد     إ 

اجلوشِ اًم ًَمْ واًمراؿمد قم  ن سمـة  اًمنَس أن  معقا سملم اًمعمرة والٓ  وشملقك ذًمؽ منف

َ  ذم ظم وم ف أن  معقا سملم الٓ واًمعمرة  .قمشَن ر  اهلل قمنف وممنع اًمنَس أيك

وىمةػ ذم وضمهةف قمةكم سمةـ  –و نةَ اًمشةَ د  –وعمَ طمٓ وأقملةـ ذًمةؽ قمةغم اًمنةَس 

ورومةع  ¢أ  ـمًَمُ ر  اهلل قمنف ومقَ  ًمف: مًَمؽ شمنهك قمـ  ء ومعلنةَا مةع اًمنٌةل 

 ؽ اهلل سمعمرة وطمٓ. صقشمف ىمَة  : ًمٌو

اًمشَ د: إذا يمَن  ًالء اًمًةلػ اًم ةًَم  ب ي  ةذوا ذًمةؽ اعمقىمةػ اًمةذ  ا ةذا 

َ  أطمًـ مَ يقَ  وموف: إىف اضم هَد ال ىص  ا طمزاب ذم اًمعٍم الًَ إذا ب ي ٌـ رأي

وموةةةةف  مةةةةع ذًمةةةةؽ يشةةةةرض قمةةةةغم ا ومةةةةراد أن ي ٌنةةةةقا وإال وم ةةةةلقا وأظمرضمةةةةقا مةةةةـ ذًمةةةةؽ 

مةةـ اجلهةةؾ أوال : سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ ومةةَ يمةةَن قملوةةف  اًم ك ةةؾ   ةةذا سمةة  ؿمةةؽ إىةة  يةةي 

 ؾملشنَ اًم ًَم .

أىةةَ أؿمةةػم إمم طمةةزب اًم كريةةر طموةةْ ي ٌنةةك مةة    مةةـ اًمنَطموةةِ اًمًوَؾمةةوِ أىةةف  ةةقز 

ُ   ةةةذا رأ  مةةةع أىةةةف سمًَمنًةةةٌِ ًمقضمهةةةِ ى رىةةةَ  ةةة ن      ُ وأن شم  ةةة ن     ًملمةةةرأة اعمًةةةلمِ أن شم 

ل هلةَ ىموم هةَ  ةؾ ي ةؾ خمًَمػ عمَ يمَن قملوف ؾملشنَ  ًمكـ  ةُ أيشةَ وضمهةِ ى ةر يعنة

ا مر أن يقَ  ًمكؾ مـ يمَن مـ  ذا الزب: إن ب شم ٌـ  ذا اًمرأ  أىةّ ًمًةّ منةَ. 

 ةةذا  ةةق قمَىمٌةةِ اجلهةةؾ سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ ومةةَ يمةةَن قملوةةف ؾمةةلشنَ اًم ةةًَم .  ةةذا ضمةةقاب 

َ  مَ ؾميًمّ.  أيك

 ( 00:  21: 33/   320) اهلدى والنور / 
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 التحصب ٔالتهتن

زاب اإلؾمةة موِ اًمقَةمةةِ اان؟ و ةةؾ شمةةرون اًمقىمةةقأل مةةَ رأيكةةؿ ذم ا طمةة مداظملةةِ:

معهةةةةةَ ذم اًمقكةةةةةَيَ اعمشةةةةةؽميمِ اًم ةةةةةكوكِ سموننةةةةةَ وسموةةةةةنهؿ قمةةةةةغم اًمةةةةةرهمؿ مةةةةةـ وضمةةةةةقد 

اىكراومةةةَت ذم أمةةةريـ قمنةةةد ؿ  ا مةةةر ا و : اىكةةةراأل ذم منَ جهةةةَ. ا مةةةر اًم ةةةَين: 

قمةةةدأ ىموَمهةةةَ  ةةةل سمنٍمةةةة مةةةـ ينَرص ةةةَ إذا يمةةةَىقا ال ين مةةةقن ًم ن و هتةةةَ؟ و ةةةؾ  ةةةذا 

معهةةؿ ذم ا مةةقر اعمشةةؽميمِ يٍمةةأل اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِ قمةةـ ظمةةط ؾمةةػم َ اًمقةةَةؿ  اًمقوةةَأ

 قمغم اًمؽمسموِ واًم  شوِ أو اًم  شوِ واًمؽمسموِ؟

 يم  ىملّ ؾمٌؼ اجلقاب قمنف ذم مَ ؾمٌؼ.  اًمشوخ:

  ىعؿ. مداظملِ:

ىكةةةةـ ال ىنكةةةةؿ إمم شمك ةةةةؾ وموةةةةف خمًَمشةةةةِ ووموةةةةف إقمةةةةراض قمةةةةـ االؿمةةةة بَ   اًمشةةةةوخ:

َ   ًمكننةةَ ى عةةَون معهةةؿ ذم طمةةدود مةةَ قملوةةف  ةةؿ سمًَمةةدقمقة إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ شمش ةةولو

 مـ الؼ وًمكننَ ال ى كزب وال ى ك ؾ معهؿ.

 ةةذا اًم كةة  ت اًموةةقأ ال شمنجةةق مةةـ اًم كةةزب  و ةةذا ي طمةةظ يم ةةػما  ويم ةةػما  ضمةةدا . 

ومةةٌعض اًم كةة  ت أو ا طمةةزاب ىجةةد ؿ   ةةَرون أومةةرادا  ذم سمعةةض اًمةةٌ د مةةَ قمرومةةقا 

ًمًةةةةةلشوِ وال قمرومةةةةةقا مًةةةةةلكهؿ ذم الوةةةةةَة شمَر هةةةةةَ وال شمةةةةةَريخ اشم ةةةةةَهلَ سمًَمةةةةةدقمقة ا

واؾمةةة قَم هؿ وطمرصةةةهؿ قمةةةغم اًمعٌةةةَدة يمةةة  ضمةةةَء ذم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  يك شةةةقن مةةةـ 

 ةةًالء أن يقاومقةةقا معهةةؿ قمةةغم اًم ك ةةؾ صمةةؿ ال  ء سمعةةد ذًمةةؽ إال اًم عةةَون قمةةغم  ةةذا 

ا ؾمةةةَس اعمعمةةةك واًمةةةذ  ال يعةةةرأل اعم عةةةَوىقن وموةةةف أىةةةف  ةةةُ قملةةةوهؿ أن ي ةةةشقا 
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 ـ يمؾ مَ  ًَمػ اًمنميعِ.أىشًهؿ ىمٌؾ يمؾ  ء م

 ذا قم مِ سمَرزة ضمدا  طمون  ي قضمةف سمعةض ا طمةزاب الظم وةَر مةـ يةقاومقهؿ قمةغم 

 شمك لهؿ وًمق ب يكـ  نَ  ذم متًكف سمنميعِ اهلل قمز وضمؾ وسمَ ظم   اإلؾم موِ.

ؾ قمغم مةَ ىكةـ قملوةف ىةدقمق وىةدرس وىة علؿ وًمًةَن طمًَمنةَ وىمًَمنةَ  بومٌذا  ىكـ ىش

ىشةبؾ أىشًةنَ سمم ةؾ  ةذا اًم كة  ت اًم ةل ؾم ٍمةأل مةـ  يقق : رب زدين قملة    وال

يمَن مـ ىمٌؾ يدقمق إمم اًمك َب واًمًةنِ ؾم ٍمةومف قمةـ  ةذا اًمةدقمقة سمًةٌُ االؿمة بَ  

سمًَمنقاطمل اًمًوَؾموِ وسمكرص ا ومراد قمغم أن ي لقا إمم منَصُ ومرايمز يمة  وىمةع 

 ذًمؽ ذم أطمزاب ؾمٌقّ مع ا ؾمػ اًمشديد. ىعؿ.

 ( 00 : 32: 59/   320) اهلدى والنور / 

 

 باب وٍْ

اًمًةةةًا  اًم ةةةَزم يقةةةق : واىمةةةع اًمًةةةلشوِ ذم ا ردن أهمةةةر  سمعةةةض اًمنةةةَس  مداظملةةةِ:

سمًَمقوةةَأ سمةةدقمقة إمم شمكةة  ت وشمن ةةو ت سمَؾمةةؿ اًمًةةلشوِ  و ةةذا اًم ن ةةو ت اظم لشةةّ 

ذم شمقضمهَهتةةةةةَ سمةةةةةَظم  أل دقمَهتةةةةةَ  وممةةةةةنهؿ مةةةةةـ أراد أن يًةةةةةػم اًمًةةةةةلشولم ذم مقضمةةةةةِ 

طمةةةزاب ؾموَؾمةةةوِ قمةةةغم همةةةرار اإلظمةةةقان اًمديمقراـموةةةِ اعمزقمقمةةةِ اعمق قمةةةِ يم كةةةقيـ أ

اعمًةةلملم  وسمعكةةهؿ يريةةةد شمكةةقن أطمةةةزاب هلةةَ صةةلِ سمج قمةةةَت اجلهةةَد  ونظمةةةرون 

يريةةدون حتقيلهةةَ إمم  عوةةَت ظمةةػمة أو جلةةَن زيمةةَة  ومنرضمةةق يملمةةِ مةةـ ومكةةول كؿ 

 طمق   ذا اًمقاىمع؟

يمةةةؾ ذًمةةةؽ  ةةةَ يٍمةةةأل اًمةةةداقملم إمم م ةةةؾ  ةةةذا اًم كةةة  ت قمةةةـ اًمةةةدقمقة  اًمشةةةوخ:
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عكةةةةهؿ وموهةةةةَ سمر ةةةةِ مةةةةـ اًمةةةةزمـ واان يمةةةة  ىملةةةةّ ًمٌعكةةةةهؿ اًم ةةةةكوكِ اًم ةةةةل يمةةةةَن سم

يمَجلمعوةةَت اجػميةةِ مةة     ةةذا يًةة طوع أن يقةةقأ رةةَ اًمعةةَد  مةةـ اًمنةةَس  سمةةؾ ًمعةةؾ 

 ؿ أسمرع ذم م ةؾ  ةذا اًمعمةؾ  وًمةذًمؽ ومة   ةقز  –مع ا ؾمػ اًمشديد  –اًمن َر  

َ  مـ اًمعقؾ واًمعلؿ أن يكوع ضمهدا ووىم ةف ذم منمةوع ظمةػم   عمـ يمَن ىمد أو  ؿمو 

يً طوع أن يققأ سمف قمَمةِ اًمنةَس مةع شمقضموةف مةـ سمعةض اًمعلة ء أو ـمة ب اًمعلةؿ هلةؿ 

 ومو  يقاومققن وموف اًمنمع ذم ىموَمهؿ رذا اًمعمؾ اجػم .

َ  ضمدا  يًيمد ًمنَ ًورة اًمعلؿ سمًَمك َب واًمًنِ ذم يمؾ  أىَ أًب ًمكؿ م    سمًوط

يةِ  يم ةػم مةـ  ذا اجلقاىُ مـ ا مقر ًمةوس ومقةط اًمًوَؾمةوِ واالىم  ةَديِ سمةؾ واجػم

اجلمعوةةَت اجػميةةِ دممةةع ا مةةقا  مةةـ اعم  ةةدىملم ىمًةةؿ منهةةَ  ةةل زيمةةَة أمةةقاهلؿ  

وىمًةةةؿ منهةةةَ صةةةدىمَت قمَمةةةِ  ومهةةةؿ  معةةةقن  ةةةذا ا مةةةقا  ذم صةةةندو  واطمةةةد صمةةةؿ 

ينشققيشةَ ومةو  ال  ةقز أن ينشةؼ وموةف ا مةةقا  اًم ةل  عةّ سمَؾمةؿ اًمزيمةَة   ن اًمزيمةةَة 

 يمقرة ذم اًمقرنن اًمكريؿ. ُ أن شمٍمأل إمم اعم َرأل اًم  ىوِ اعمذ

ومك ػم مـ  ًالء  معقن أمقا  ا همنوَء سمَؾمؿ اًمزيمَة صمؿ يٍمومقيشَ ذم مشَريع 

ظمػميةةِ وًمةةق مةة    يمٌنةةَء مًةةجد  سمنةةَء مًةةجد سمةةيمقا  اًمزيمةةَة ال  ةةقز  أمةةقا  اًمزيمةةَة 

  ُ أن شمعطك  صكَرَ  ًملشقراء واعمًَيملم واًمعَمللم قملوهَ.

ع ظمػميةِ سمَؾمةؿ اجةػم  ةذا ظمة أل اًمنمةع. و ةذا أمَ أن يقَأ سميمقا  اًمزيمَة مشةَري

أسمًط م َ  يقو  أن أ   َقمِ أو أ   عوِ شمققأ ال سمد أن يكةقن وموهةَ أ ةؾ قملةؿ 

طم ك يقضمهقا مًػمهتَ إمم اجةػم اًمةذ  دقمةَ إًموةف اإلؾمة أ  وًمةذًمؽ ومهةذا اًم كة  ت 

 ذا اًم جمعَت أفمـ ومو  ؾمٌؼ مـ اًمك أ ومهق شمكرار إمم أيشَ شمكوع قمغم اًمعَمللم 

ذم القةةؾ اًمًةةلشل ضمهةةقد ؿ وقملمهةةؿ ذم مةةَ ال ينٌبةةل أن يٍمةةومقا إًموةةف.  ةةذا اًمةةذ  

 ىديـ اهلل سمف. 
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 ـموُ.  ؾ شمرون جمَرِ  ذا ا ووَع يعنل؟ مداظملِ:

مةةَ ىًةة عمؾ ىكةةـ يملمةةِ اعمجَرةةِ  ىكةةـ ى ةةؾ ذم ـمريقنةةَ وذم ؾمةةٌولنَ   اًمشةةوخ:

وا قمةةةـ اًمةةةدقمقة وا يمولةةةقن ىملةةةو   أو يم ةةةػما  طم ةةةك مةةةَ يٌعةةةدًوىن ةةة   ةةةًالء اًمةةةذيـ سمةةةد

 اإلؾم موِ مع اًمزمـ اًمطقيؾ  ال ىجَسمف وإى  ىن   وىعظ.

قمل اًمًةةلشوِ و ةةق يةةن ؿ ىًةة  دأ يملمةةِ أظمةةر  اًم كةةذير  ةةـ يعنةةل يةةد   مداظملةةِ:

 شمن و ت أظمر ؟

 مَ ذم مَىع  اًمٌوَن يطرد اًمشوطَن.  اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 ( 00:  35: 59/   320) اهلدى والنور / 
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 تن ٔالتحصبالته

ومنكـ ىقق  ًمقد ضمر  اعمًةلمقن ذم اًمعهةد ا و  قمةغم اًمٌوعةِ اًمنمةقموِ  صمةؿ مةع 

ا ؾمػ شمشر  اعمًلمقن ومو  سمعد إمم دوي ت شمشٌف دوي شمنةَ اًمقَةمةِ اان وًمةق أىةف 

رسمةة  شمكةةقن أىمةةؾ قمةةددا  وأوؾمةةع داةةةرة  ومةةَ أطمةةد مةةـ  ةةذا اًمةةدو  ؾمةةلؽ ؾمةةٌوؾ  ةةذا 

  اًمذ  يمةَن ىمةَة   سمةلم اًمةدو  اإلؾمة موِ اجل قمَت وا طمزاب ًموًقهمقا  ذا اًم شر

 يقم ذ   ذًمؽ  يشؿ يمَىقا ال يزاًمقن قمغم  ء مـ اًمعلؿ سمًَمنًٌِ ًمعل ةهؿ.

أمَ اًمنشء اجلديد اًموقأ واًمذيـ يدقمقن إمم شمك ؾ مَ وحتزب مَ وملوس وموهؿ مَ  

يمةةةَن ذم أوًم ةةةؽ مةةةـ اًمعلةةة ء  اًمعلةةة ء طمقوقةةةِ قمةةةغم ا ىمةةةؾ قملةةة ء سمَعمةةةذ ُ  ةةةًالء 

قملةةة ء طمقوقةةةِ  وال قملةةة ء وىمةةةد أطمًةةةـ طموةةةْ أظمطةةةي يم ةةةػما  اًمةةةديم قر  ًمةةةوس قمنةةةد ؿ

اًمٌقـمل طمون  ؾممك ىشًف وأم ًَمةف مةـ اًمعلة ء  أيشةؿ قملة ء جمةَزا   يمَىةّ  ةذا ذم 

اًمقاىمع  ل ومل ِ ًمكـ رموِ مـ همػم راأ  أصَب الؼ دون أن يق دا ومقد يمَن ومةوهؿ 

 يقضمد ذم اعمذا ُ يقم ذ  قمغم ا ىمؾ قمل ء جمَزيلم  يعنل قمل ء سمَعمذ ُ  وال

َ   ومكةةة   قمةةةـ أن يقضمةةةد م لهةةةَ ذم اًمشقةةةف  م ةةةؾ  ةةةذا ا طمكةةةَأ اًم ةةةل أىةةةّ ذيمرهتةةةَ نىشةةة

 اعمً قك مـ اًمك َب واًمًنِ .

ومهةةةةةذا أطمكةةةةةَأ شم ةةةةةدر مةةةةةـ سمعةةةةةض رًوس اًم ةةةةةل ال شمشهةةةةةؿ اإلؾمةةةةة أ قمةةةةةغم وضمةةةةةف 

 اًم كو   ًم ًلوؽ واىمعهؿ والصطوَد اًمنَس وومهؿ إًموهؿ.

ال شمقةةةقأ إال قمةةةغم أؾمَؾمةةةلم اصمنةةةلم: منةةةذ  وًمةةةذًمؽ ىكةةةـ ىقةةةق  أن ىمَةمةةةِ اعمًةةةلملم 

ىكةةةق أرسمعةةةلم ؾمةةةنِ وأىةةةَ أىمةةةق  سمكلم ةةةلم وأىمةةةوؿ قملوهةةةَ حمةةةًَات يم ةةةػمة ال سمةةةد مةةةـ 
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اًم  ةةشوِ واًمؽمسموةةِ  شم ةةشوِ اإلؾمةة أ  ةةَ دظمةةؾ وموةةف ذم يمةةؾ ىةةقاطمل اإلؾمةة أ  وًمًةة ؿ 

سمكَضمِ ًمٌمء مـ اًم ش وؾ صمؿ اىمؽمان اًمؽمسموِ مع  ةذا اًمعلةؿ اًم ةكو   ومةييـ اًمعلة ء 

ٌبةةةةل أن يكةةةةقن قمةةةةدد ؿ سمةةةةَ ًمقأل اعمًًمشةةةةِ ذم  ةةةةذا اعمج مةةةةع اإلؾمةةةة مل اًمةةةةذيـ ين

اًمع وؿ؟ ينٌبل أن يكقن وموهؿ قمل ء مةـ أًمةقأل مًًمشةِ  ومٍة قملةوهؿ ؾمةنلم يم ةػمة 

و ةةؿ يرسمةةقن اجلوةةؾ اًمةةذ  يعوشةةقن سموةةنهؿ قمةةغم  ةةذا اًمعلةةؿ اًم ةةكو  ال وضمةةقد هلةةذا 

مةةِ اًمدوًمةةِ وال هلةةذا  وممةةـ اًمةةذ  ؾمةةوقوؿ اًمدوًمةةِ اعمًةةلمِ؟ ًمةةذًمؽ ومةةيو  أؾمةةَس إلىمَ

ؿ  ﴿اعمًلمِ  ق مَ يًظمذ مـ ىمقًمف شمعَمم:  يم  وا اهلل   ي نٍم   ن  شم نٍم  
 .[0]محمد:﴾إ 

ال ؿمؽ ىٍم اهلل  ق اًمعمةؾ سميطمكَمةف ًمكةـ ىٍمة اهلل اًموةقأ اعمؽمشمةُ قمةغم اًمعمةؾ  

عةةةةةْ اًمنٌةةةةةل    وقملمةةةةةف اإلؾمةةةةة أ ¢سميطمكَمةةةةةف ًمةةةةةوس يمنٍمةةةةة اهلل ذم أو  يةةةةةقأ طمةةةةةلم سم 

 مٌَرشة.

دراؾمةةَت ـمقيلةةِ وؾمةةنلم قمديةةدة وقمديةةدة ضمةةدا  طم ةةك  أمةةَ ىكةةـ ومةةنكـ سمكَضمةةِ إمم 

ي ًةةنك ًمنةةَ أن ىقضمةةد ا ًمةةقأل اعمًًمشةةِ مةةـ اًمعلةة ء اًمشقهةةَء طمقوقةةِ سمك ةةَب اهلل وسمًةةنِ 

 وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم  . ¢رؾمقًمف 

اى ةةةروا اان صةةةعقسمِ ال ةةةق  قمةةةغم اًمعلةةةؿ اًم ةةةكو  وؾمةةةهقًمِ ال ةةةق  قمةةةغم 

ًمقؾمةةةَةؾ  ىكةةةـ اان ىقةةةق  اًمعلةةةؿ يقم ةةةذ  ىكةةةـ اان سمكَضمةةةِ قمديةةةد مةةةـ اًمقؾمةةةَةط وا

َ  همةةػم اًمك ةةَب واًمًةةنِ  و ةةق اًمةةذ  ىدىةةدن داةةة   طمقًمةةف  و ةةق  سمكَضمةةِ أن ىعةةرأل ؿمةةو 

معرومةةةِ مةةةَ يمةةةَن قملوةةةف ؾمةةةلشنَ اًم ةةةًَم   يموةةةػ ىًةةة طوع أن ىعةةةرأل مةةةَ يمةةةَن قملوةةةف ؾمةةةلشنَ 

َ  سمَاصمَر اًمًلشوِ. َ  سمًَمًنِ صمًَم   اًم ًَم ؟ ال يمكننَ إال أوال  سمًَمك َب صمَىو

 ء سمًَمعنمةةات ي قنةةقن قملةةؿ اًمًةةنِ  ومةةييـ  ةةًالء اًمعلةة ء ومةةنكـ اان ال ىجةةد قملةة 

سمَعم ةةةَت وا ًمةةةقأل حيًةةةنقن معرومةةةِ مةةةَ يمةةةَن قملوةةةف ؾمةةةلشنَ اًم ةةةًَم  مةةةـ ااصمةةةَر اًم ةةةل 

َ  منهؿ ذم اًمك َب واًمًنِ.  ظملشق َ ًمنَ ىمقال  أو ومع   وشمطٌوق
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َ  ب شمكةةـ  ةةذا اًم ةةعقسمَت  اان وموةةف صةةعقسمَت يم ةةػمة ذم ـمريةةؼ اًمةةدقمَة اًموةةقأ طمقةة

  ومةٌذا  ¢ًمقرون ا ومم ذم ىمرب اًمعهد مةـ ىةزو  اًمةقطمل قمةغم اًمنٌةل مقضمقدة ذم ا

 ةةذا اعمعةةَين ال يشكةةر وموهةةَ   ىكةةـ اًموةةقأ سمكَضمةةِ إمم مًةةَقمل وةة مِ وواؾمةةعِ ضمةةدا  

َ   ال يعرومةةةقن أن  ةةةذا اإلؾمةةة أ اًموةةةقأ ي طلةةةُ مةةةـ  َ  قمَمةةة اًمةةةدقمَة اإلؾمةةة موقن إؾمةةة م

ااصمةَر اًمًةلشوِ طم ةك  اعمًلملم اجَصةِ دارؾمةِ قملةقأ يم ةػمة ويم ةػمة ضمةدا   منهةَ شم ٌةع

ي قىقا رَ أىشًهؿ قمـ أن يكقىقا ومرىمِ مـ اًمشر  اًمكًَمِ  يمَعمع زًمِ واجةقارج و 

اعمرضم ةةةِ وىكةةةق ذًمةةةؽن  ن  ةةةًالء ريمٌةةةقا رًوؾمةةةهؿ وومنةةةوا اايةةةَت وا طمَديةةةْ 

سمعقةةقهلؿ  وب حيةةَوًمقا أن يًةة عونقا سمةة  يمةةَن قملوةةف اًمًةةلػ اًم ةةًَم   مةةع ذًمةةؽ  ةةذا 

ٌِ إًمونةَ  سموةنهؿ وسمةلم اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ مَة ةَن ؾمةنِ ومر  يمَىّ ىمريٌةِ اًمعهةد سمًَمنًة

 صم صم ةِ ؾمنِ اان سموننَ وسمونف قملوف اًمً أ أرسمعِ قمنم ىمرىَ.

ومٌذا  شم شوِ اًمعلةؿ حي ةَج إمم زمةـ ـمقيةؾ وقمةريض  صمةؿ اًمؽمسموةِ قمةغم  ةذا اًمعلةؿ  

َ  حي َج إمم ضمهقد ضمٌَرة وضمٌَرة ضمةدا   ومةييـ  ةًالء اًمعلة ء رةذا اًمك ةرة اًم ةل  أيك

 شم كقةةؼ اًمشكةةرة اًم ةةكوكِ إال سمةةًَمعلؿ اًم ةةكو   وال يكةةقن  ةةذا إال يمةة  رشطمنةةَ ال

 اًمك َب واًمًنِ وااصمَر اًمًلشوِ.

صمةةؿ أن يقةةؽمن مةةع  ةةذا اًم علةةوؿ اًم ةةكو  اًمؽمسموةةِ اًم ةةكوكِ  سمةةدون  ةةذا و ةةذا ال 

  َ يمكـ أن شمققأ ىمَةمِ اًمدوًمِ اعمًلمِ اًم ل يشؽم  وموهَ يمؾ اًمدقمَة اإلؾم مولم ًمش ة

َ   وأؾمةةهؾ  ء أن يقةةق  اًمقَةةةؾ مةةنهؿ ىريةةد أن ىقةةوؿ و  لشةةقن ومو َ  وشمطٌوقةة هةةَ منهجةة

. َ  دوًمِ إؾم موِ وًمق يمَىقا ال يعرومقن مـ اإلؾم أ ؿمو 

َ  ذم ـمريقف ومقَ  ًمف و ق   نَ  ىك ِ ؾمقريِ شمقق : ًمقل رضمؾ مـ ا قمَضمؿ هيقدي

م ًةةل  سمةةَجنجر: ىمةةَ  أىةةّ؟ أؾمةةلؿ وإال ىم ل ةةؽ ىمةةَ : دظملةةؽ مةةَذا أىمةةق ؟ ىمةةَ  ًمةةف: 

  ال أدر .واهلل
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ومهق م كمس سمٌؾم مف ويريد أن يق ؾ اًمكَومر ًمكـ اًمكةَومر عمةَ يً ًةلؿ يقةق  ًمةف  

 : قملمنل مَذا أىمق  يقق  ال أدر .

ومهًالء اًمذيـ يريدون أن يقومقا دوًمِ اإلؾم أ دوًمِ اإلؾم أ حي َج إمم دؾم قر  

 حي ةةةَج إمم ؿمةةةَرح هلةةةذا اًمدؾمةةة قر يًةةةمك اًموةةةقأ سمًَمقةةةَىقن أيةةةـ  ةةةًالء؟ اان مًةةةيًمِ

ن اى ٍمةةوا إأومبَىًةة َن ذم اقم قةةَد  ؾمةة كقن قمةةؼمة قم ومةةِ ضمةةدا  ًملمًةةلملم   يشةةؿ 

َ  وأظمرضمةةةقا أذىةةةَب اًمًةةةقوموَت واًمشةةةققمولم مةةةـ يمَسمةةةؾ  وىرضمةةةق أن يكةةةقن ذًمةةةؽ ىمريٌةةة

وىكق ةةةَ مةةةـ اًمعقاصةةةؿ  نةةةَ  واطم لهةةةَ اعمجَ ةةةدون ذم ؾمةةةٌوؾ اهلل  مةةةَ صةةةٌبِ  ةةةذا 

طمًةةةةةـ أطمةةةةةقاهلؿ أن اًمدوًمةةةةةِ اًم ةةةةةل يدىةةةةةدىقن أيشةةةةةؿ ؾمةةةةةوقومقن اًمدوًمةةةةةِ اإلؾمةةةةة موِ  أ

يقومق ةةَ دوًمةةِ طمنشوةةِ  ال أريةةد مةةـ  ةةذا أن أىمةةق  دقمةةق ؿ واًمةةروس وال شمًةةَقمدو ؿ 

قمغم إظمراج اًمروس ال طمنَىوةؽ سمعةض اًمنمة أ ةقن مةـ سمعةض  ًمكننةَ  ةُ أن ىن ةر 

ؾمةوقومقيشَ دوًمةةِ  «ومةـ ب ين ةر ذم اًمعقاىمةُ مةَ اًمةد ر ًمةف سم ةَطمُ»إمم اًمعقاىمةُ  

َ  ىم ؾ سمف   ذا طمكؿ طمنشةل  طمنشوِ  مَذا يقضمد ذم  ذا اًمدوًمِ الن شوِ؟ مـ ىم ؾ ذمو

وشمٌنَا رضمؾ مـ يمٌةَر اًمةدقمَة اإلؾمة مولم واًمةذيـ يمةَىقا م شةقىملم قمةغم سمعةض اًمةدقمَة 

َ  وىكةةق ذًمةةؽ  وًمةةوس سمَجةةَذم  ااظمةةريـ سمشةةمق  قملمةةف ؾموَؾمةةِ واىم  ةةَدا    وقمًةةكري

 قملوكؿ و ق أسمق ا قمغم اعمقدود  رمحف اهلل.

َ  ـمقي   ين ٍمة ًملمةذ ُ  َ   ًمقد يم ُ سمك  اًمةذ  قمةَش وموةف أن اعمًةلؿ إذا ىم ةؾ ذموة

ىم ؾ سمف  وأيمد وضمَء سمٌعض ا طمَديْ اًم ل ال ؾمةنَأ هلةَ وال ظمطةَأ  وإذا ىم ةؾ مًةلؿ 

همػم مًلؿ مـ أ ؾ ذمِ ظمطي  ومديةِ  ةذا اًمكةَومر يمديةِ اعمًةلؿ  ومةـ معروم نةَ رةؿ أىةف 

حي جقن سمًَمعمقمةَت اًمقرنىوةِ طم ةك ًمةق دظملهةَ   ةوص سمًَمًةنِ اعمكمديةِن  يشةؿ 

 مقن أن اًمًنِ ال   ص اًمقرنن  وال شمقود مطلقف إال إذا يمَىّ م قاشمرة.يزقم

قمهدىَ رؿ  كذا يردون اًمًةنِ اًم ةكوكِ عمةَذا؟  ىةف ب ي كقةؼ وموهةَ رشـمهةؿ   



 العنل اجلناعي --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

733 

و ق أن شمكقن م قاشمرة  ومل ذا  نَ متًكقا سمًَمًنِ اًمكعوشِ؟ أوال : صمؿ أقمروقا قمةـ 

سمةةـ  وروةقا قمةةـ طمةديْ قممةراًمًةنِ اًم ةكوِ اًم ةةل شمةنص: ال يق ةؾ مًةةلؿ سمكةَومر  وأقم

ضمعةةؾ ديةةِ اًمةةذمل قمةةغم اًمن ةةػ مةةـ ديةةِ  ¢أن اًمنٌةةل »ؿمةةعوُ قمةةـ أسموةةف قمةةـ ضمةةدا: 

 .«اعمًلؿ

ؾ  ﴿سمعةةد  ةةذا يملةةف ىقةةق  هلةةؿ يمةة  ىمةةَ  رسمنةةَ قمةةز وضمةةؾ ذم اًمقةةرنن اًمكةةريؿ :  ةة ع  ن ج  أ وم 

لم  
م  ر  َعم  ج  لم  يم 

ل م   ً قن  * اعم   م  ك  و ػ  حت   ؿ  يم  ك  َ ًم  ديةِ  . يموةػ ضمعلة ؿ[36-35]القلالم:﴾م 

لم  ﴿اًمةةةةةةذمل يمديةةةةةةِ مًةةةةةةلؿ ويق ةةةةةةؾ مًةةةةةةلؿ ًمق لةةةةةةف هلةةةةةةذا اًمكةةةةةةَومر: 
ل م  ةةةةةة  ً ؾ  اعم   ةةةةةة ع  ن ج  أ وم 

لم  
م  ر  َعم  ج  قن  * يم  م  ك  و ػ  حت   ؿ  يم  ك  َ ًم   .[36-35]القلم:﴾م 

وملةةق ىمَمةةّ اًمدوًمةةِ اإلؾمةة موِ ذم أومبَىًةة َن ؾمةة ققأ قمةةغم  ةةذا اعمةةذ ُ اًمكةةوؼ 

ا اًمزمةةَن اًمطقيةةؾ  ًمةةذًمؽ وًمةةوس قمةةغم أؾمةةَس اًم  ةةشوِ اًم ةةل ىدىةةدن طمقهلةةَ ـمولةةِ  ةةذ

ومًَمدوًمِ اعمًلمِ ًمـ شمققأ ىمَةم هَ طم ك ًمةق وضمةدت  َقمةِ إؾمة موِ وومعة   طمةَوًمقا 

أن حيقققا اإلؾم أ طمةَيم   ذم ا رض إىة   ةق إؾمة مهؿ وًمةوس اإلؾمة أ اعمةيظمقذ 

ةة ﴿ مةةـ اًمك ةةَب ومةةـ اًمًةةنِ:  ً ك اًم ةة ق  ًم  ٌُ أ و  أ  ةة ل  ف  ىم  ةة َن  ًم  ةة ـ  يم   ةة
ر   عم  يم 
ذ  ةة ًم ةةؽ  ًم  ع  إ ن  ذم  ذ  م 

ودٌ  ه  ق  ؿم   .[30] :﴾و   

 (   00:  00: 40/ 372) اهلدى والنور /

 (  00:  10: 42/ 372) اهلدى والنور /
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 تهتن أِن العمي

إذا يمةَن اًم ك ةؾ حم ةقرا  أمةَأ أوًم ةؽ اًمةذيـ ب يرؾمةخ سمعكةهؿ سمعةد ذم  مداظملِ:

كة ر اًمعلؿ وخم لشف  ومه  يمةَن ًملعلة ء ا ضمة ء اًمةذيـ هلةؿ دور سمةَرز ذم  ةذا اعم

أو  ذا اعمجَ   أال يكقن هلؿ ًمقَء مع اًمعل ء ااظمريـ طم ةك يعملةقا قمةغم اًم ك ةؾ 

 ويكقىقا اًمقدوة ًمنَ؟

اجلةةةقاب: سمةةةغم  وًمكةةةـ أيةةةـ  ةةةؿ؟ وشمعلةةةؿ أىةةةّ أن ى ةةةَأ اًمكةةةقن أن أو   اًمشةةةوخ:

اًمبوْ ىمطر صمةؿ ينهمةر  يمةؾ سملةدة  ةُ أن يكةقن وموهةَ قملة ء سمةَعمعنك اًمقاؾمةع اًمةذ  

َ  وأن ي ك ل  قا قمغم  ذا ا ؾمَس اًمذ  ذيمر ذم مَ ؾمٌؼ.ذيمرىَا نىش

ًمكـ أىةَ ذم اقم قةَد  أىةف ال يقضمةد قملة ء   ن  ةًالء اًمةذيـ ي ةق ؿ قمَمةِ اًمنةَس 

أيشةةؿ قملةة ء  ةةؿ ذم اًمقاىمةةع ـمةة ب قملةةؿ مةة كم أىةةَ  ـمةة ب قملةةؿ ومهةةؿ مشةةبقًمقن اان 

َ  ؾمةَسمؼ  سمطلُ اًمعلؿ  وًمةذًمؽ ومًَمةدور اًمةذ  أىةّ شمنشةدا وشمطلٌةف مةـ  ةًالء  ةق أيكة

 ًَمنًٌِ هلًالء اًمذيـ شم نقن أيشؿ قمل ء  يعنل اان ال ىذ ُ سمكؿ سمعودا . واىف سم

َ  مةش أقممةؾ شمكة    مةع أم ةَزم مة    مةـ ـمة ب  أىَ اان ال أؾم طوع أن أًمقل درؾمة

اًمعلؿ وال ىزيد قمغم ذًمؽ  عمَذا؟  ين أضمد ىشيسة مكةطرا  إمم أن أقممةؾ ذم داةةرة 

ضمَىةةُ  ةةَ ىًةةموف سمًَم  ةةشوِ   معونةةِ و ةةق ظمدمةةِ اًمًةةنِ وإضمةةراء أو حتقوةةؼ وشمطٌوةةؼ

ضمَىُ و ق شم شوِ اًمًنِ  َ دظمؾ وموهَ  وميىَ م َ   وًم ؽ اًمعل ء اًمذيـ أىّ شمشػم 

إًموهؿ وشم ًَء : أال يًة طوعقن أن   معةقا وأن ي ك لةقا؟ وميىةَ أىمةق  ىمٌةؾ يمةؾ  ء 

ةةةؾ  ﴿قمةةةـ ىشيسةةة  وا مةةةر يمةةة  ىمةةةَ  شمعةةةَمم:  ةٌ  سم  ةةةػم 
 سم   
ةةةف   ً ةةةغم  ى ش  ن  قم  ةةَة  ً ى  [14]القيامالالالة:﴾اإل 
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وأقم قةةد أن ااظمةةريـ مةة كم  يعنةةل يمةةٌؾ ًمديةةف مةةَ ال يًةةم  ًمةةف سمةةين يمشةةقا ظمطةةقة إمم 

. َ َ   وضمَء اًمك أ ودار اًمك أ طمقًمف ؾمَسمق  اعمنموع اًمذ  ذيمرشمف نىش

وملةةةةةةذًمؽ  ةةةةةةذا ا مةةةةةةر ذم اقم قةةةةةةَد  ال ي كقةةةةةةؼ إال سمعةةةةةةد أن مت لةةةةةةي اعمج معةةةةةةَت 

ىةةةف يمةةة  يققًمةةةقن اإلؾمةةة موِ سمعنمةةةات اًمعلةةة ء اًمنَوةةةجلم اًمةةةذيـ وصةةةؾ رةةةؿ ا مةةةر أ

قمنةةةدىَ ذم ؾمةةةقريَ: مةةةَ قمنةةةد ؿ قممةةةؾ إال ؾمةةةد الوطةةةَن أو إًمقةةةَء رضمةةةؾ قمةةةغم رضمةةةؾ  

 ةةةةةًالء  ةةةةةُ أن يعملةةةةةقا ًمكةةةةةـ أيةةةةةـ  ةةةةةًالء اًمةةةةةذيـ أيمملةةةةةقا قملةةةةةقمهؿ أو قملمهةةةةةؿ 

 و   هؿ؟ يمٌؾ منهؿ صمؿ ب يٌؼ ًمدهيؿ إال اًمقوَأ رذا اًم ك ؾ.

همةةػم مًةة طَع  ومًَمقكةةوِ شمةةدور طمةةق  اؾمةة ٌَ  ا مةةقر  وأن  ةةذا أمةةر ؾمةةَسمؼ  واىةةف

ؾمةةقاء مةةَ ي علةةؼ أو اسم ةةداء  ومةةو  ي علةةؼ سمةةَ ومراد صمةةؿ سمةة  ي علةةؼ سمةةَعمج مع اًمًةةوَف أو 

 اًمدوزم أو مَ ؿمَسمف ذًمؽ. ًمعؾ  ذا اجلقاب واو  سمًَمنًٌِ ًمًًاًمؽ.

و ؾ يمَىّ ذم قمٍم اسمـ شموموِ رمحةف اهلل قملة ء أضمة ء يمةَىقا يعَوىقىةف  مداظملِ:

 قمغم مَ أىمدأ قملوف؟

ـ أىةةّ مةةـ اسمةةـ اًمقةةوؿ؟ وأيةةـ أىةةّ مةةـ اسمةةـ قمٌةةد اهلةةَد ؟ يموةةػ ال؟ وأيةة اًمشةةوخ:

 وأم َهلؿ يم ػم ويم ػم ضمدا .

إذا  يمةةةَن  ةةةق اًمعةةةَب وأوًم ةةةؽ شم مذشمةةةف  وم عةةةَون اعمعلةةةؿ واًم لموةةةذ قمةةةغم  مداظملةةةِ:

 مقاصلِ اعمشقار  أًموس يمذًمؽ؟

  ق يمذًمؽ سمس أيـ اسمـ شموموِ سمَر  اهلل وموؽ  ىكـ. اًمشوخ:

 .وقمهدىَ سمؽ ال شمقؾ قمـ أوًم ؽ مداظملِ:

 أقمقذ سمَهلل. اًمشوخ:

 ومـ شمشٌف سمي ؾ اجػم  ق منهؿ  مداظملِ:
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 اًملهؿ ال شمًاظمذين سم  يققًمقن  اًملهؿ ال شمًاظمذين. اًمشوخ:

 ... مداظملِ:

 اهلل أيمؼم.  اًمشوخ:

  ق سمًَمقوَس.  مداظملِ:

 ال  أىّ واللم يَ  َقمِ. اًمشوخ:

َ  ًمدينَ. مداظملِ: َ  ضملو  يَ ؿمو نَ  سمًَمقوَس ىر   ذا ا مر واوك

 ال  أىَ أىمق  ًمؽ سمٍماطمِ: شمُ إمم اهلل  أىّ مًٌَمغ. اًمشوخ:

 أؾم بشر اهلل وأشمقب إًموف. مداظملِ:

 أىّ مبَ  اان. اًمشوخ:

 أؾم بشر اهلل وأشمقب إًموف. مداظملِ:

 ال طمق  وال ىمقة إال سمَهلل. اًمشوخ:

  ذا مَ أقملمف. مداظملِ:

 ال  أىّ  ذا مَ شم نف وال شمعلمف. اًمشوخ:

 طمًـ اًم ـ. مداظملِ:

 اًم ـ اًمراضم  ًمدينَ. لِ:مداظم

 ال يَ أؾم َذ  ذم ومر  يمٌػم ضمدا . ؿمقأل  ًمشّ ى ريمؿ ىملوؾ. اًمشوخ:

 ضمزا  اهلل ظمػم. مداظملِ:

 اسمـ شموموِ يَ  َقمِ. اًمشوخ:
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 شمشكؾ. مداظملِ:

يققًمةقا قمنةَ سمًَمشةَأ اًمعةلم مبرومةِ اًمكة أ. عمةَ أؿمةقومؽ شمن ةر  وةؽ و وةؽ  اًمشوخ:

 معنَا أىؽ ًمًّ معل  اى ٌف زم.

 .أسمنم مداظملِ:

اسمةةةـ شموموةةةِ قمةةةَش ذم جم مةةةع قملمةةةل  ىكةةةـ اان ال ىعةةةوش ذم جم مةةةع  اًمشةةةوخ:

قململ. اسمـ شموموِ يمملف همػما  ىكـ ىكمؾ أىشًنَ سميىشًنَ وًمذًمؽ ىمٌم ذم مًػمشمنَ 

 ذا مشوِ اًمًةلكشَة سمةٌطء ؿمةديد ضمةدا .  ةؾ مةَذا أىمةق ؟  ةؾ اؾمة طعّ أن أقمةؼم ًمةؽ 

 قمـ مَ ذم ىشيس ومشهمّ مق د ؟ 

 سمغم سمغم. مداظملِ:

يمةةةقيس. إذا   ةةةذا  ةةةُ أن شمً كيةةةوا ذم أذ ةةةَىكؿ. يعنةةةل ىكةةةـ اان  خ:اًمشةةةو

ـم ب قملةؿ يمة  شمعلمةقن  ةَ يعةَب قملونةَ أىةف ًمةوس  نةَ ؿمةوقخ   ةذا طمقوقةِ واىمعةِ  

ًمكننَ مع ذًمؽ ىكـ أطمًـ مـ همػمىَ   ىنةَ قمرومنةَ أىةف ال ؿمةوقخ ًمنةَ وسمًَم ةَزم ال قملةؿ 

ـ مةة كم واسمةةـ شموموةةِ؟ قمنةةدىَ ومنكةةَو  أن ىًةة در   ةةذا اًمةةنقص سمجهةةدىَ اجةةَص  ومةةيي

اسمةةةـ شموموةةةِ قمةةةَش ذم جم مةةةع قملمةةةل يمةةة  ىملنةةةَ واشم ةةةؾ سمعنمةةةات اعمشةةةَيخ وطميةةة 

َ  يمم ةةةؾ ذًمةةةؽ اًمعةةةر  ا ىدًميسةةة  مةةةَ  دروؾمةةةهؿ  وممةةة كم أىةةةَ وم ةةةؾ اسمةةةـ شموموةةةِ شمقريٌةةة

 اؾممف؟ ومراس اًمذ  طمَو   ؽمع اًمطَةرة؟

 قمٌَس سمـ ومرىَس. مداظملِ:

هلةة   واعمةةقت  عمةةَذا؟ نا. قمٌةةَس سمةةـ ومرىةةَس  يموةةػ أىةةف يمةةَن م ةةػما ا اًمشةةوخ:

 ىف أو  مـ طمَو  أن  ؽمع  ذا اًمطَةرة  ًمكةـ اان اًمطةَةرة صةَرت  ء سمةد ل 

ويمؾ يقأ ي شننقا وموهَ سمشنقن يم ػمة ويم ػمة ضمةدا   ومًَمةذ  يريةد ي ةنع اًمطةَةرة اان  ةق 
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ًمةةةةةةوس يمًَمعٌةةةةةةَس ذا    ةةةةةةذا مًةةةةةة شود مةةةةةةـ اًمةةةةةة  ريـ ومةةةةةةـ اًم جةةةةةةَرب وا ؾمةةةةةةَشمذة 

علؿ قمةغم أيةَدهيؿ.  ةذا م ةؾ اسمةـ شموموةِ وم ةؾ اًمعٌةَس واعمعلملم اًمذ  درس  ذا اًم

 ذّم أىَ. ىعؿ.

ومةةةنكـ ىريةةةد اان أن ىةةةنعؿ ًمكةةةـ سمةةةٌطء ؿمةةةديد وؿمةةةديد ضمةةةدا   ًمةةةق قمشةةةنَ ىكةةةـ يمةةة  

قمَش اسمـ شموموِ رسمة  يمنةَ رصىةَ قملة ء ذم يمةؾ قملةؿ وذم يمةؾ ومةـ  واؾمة شدىَ مةَ ىكةـ 

ىككةةةةةل  اان ذم صةةةةةدد حتقوةةةةةؼ اًمكةةةةة أ قملوةةةةةف مةةةةةـ همػمىةةةةةَ  يمةةةةة  وال مًاظمةةةةةذة الزأ

َ  إمم طمد مةَ معرومةِ  ةذا الةديْ صةكو   سمٍماطمِ: شمً شودون منل أىَ اان ؿم  و

 ووعوػ و ذا ؾمنِ  ذا سمدقمِ  ًمكـ.

 سمدون ضمهد وقمنَء. مداظملِ:

اًمشةةوخ: ىعةةؿ. سمةةدون ضمهةةد وقمنةةَء  أطمًةةنّ. اسمةةـ شموموةةِ يمةةذًمؽ يمةةَن ًمةةف قمنمةةات 

 اعمشَيخ. 

كقن ذم ذًمؽ  ء يذيمرون ذم شمر ِ اإلمَأ أ  طمنوشِ رمحف اهلل وأرضمق أال ي

َ  ىعلةةؿ مةةـ يم ةةَب  مةةـ اعمًٌَمبةةِ أىةةف يمةةَن ًمةةف أًمةةػ ؿمةةوخ   ةةذا مةةَ يًةة ٌعد   ىةةف واىمعوةة

معجةةؿ اًمطةةؼماين اًم ةةبػم أىةةف يمةةَن ًمةةف أيم ةةر مةةـ أًمةةػ ؿمةةوخ  ومشكةةروا اان معةةل.  ةةذا 

اًمطًَمةةُ ًملعلةةؿ أو  ةةذا اًمعةةَب اًمةةذ  ًمةةف أًمةةػ ؿمةةوخ م ةةؾ  ةةذا اًمشةةريخ اًمةةذ  ًمةةوس ًمةةف 

وًمةذًمؽ ومةيرضمق  أرضمةق أن شمكةعقا ى ةُ أقموةنكؿ  ةذا  ؿموخ؟ ال يً قيَن م    أسمةدا  

القوقةةةِ  اان ىكةةةـ ىنشةةةي أىشًةةةنَ سميىشًةةةنَ وال ىًةةة طوع أن ىقةةةدأ إمم ااظمةةةريـ مةةةَ 

 يرضمقن منف   ىف أمر ؾمَسمؼ  واىف.

طموةةةةن  يقضمةةةةد ذم اعمج مةةةةع اإلؾمةةةة مل م ةةةةؾ اسمةةةةـ شموموةةةةِ واسمةةةةـ اًمقةةةةوؿ واسمةةةةـ قمٌةةةةد 

قَ  وموهؿ مَ شمرضمقن ومةَ شم منةقن. اهلَد  واسمـ رضمُ واسمـ يم ػم وإمم نظمرا  ًالء ي

 وشمشكؾ.
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 مداظملِ: و وؾ أن ي قاوع اإلىًَن.

 اًمشوخ: ال ال  ال.

 مداظملِ: وًمكـ.

 اًمشوخ: ال طمق  وال ىمقة إال سمَهلل.

 مداظملِ: ... القوقِ.

 اًمشوخ: ال طمق  وال ىمقة إال سمَهلل.

 مداظملِ: إن اعمشَيخ اًمك ر اًمةذ  أؾمةهمقا ذم سمنةَء ؿم  ةوِ اًمشةَومعل رمحةف اهلل

أو اسمةةـ شموموةةِ رمحةةف اهلل يمةةؾ أوًم ةةؽ يمةةَن هلةةؿ دور ومَقمةةؾ ذم طمقلةةف وهتذيٌةةف وى َضمةةف 

 أًموس يمذًمؽ؟

 اًمشوخ:  ق يمذًمؽ.

مداظملةةِ: وًمكةةـ مةةـ ومكةةؾ اهلل قملونةةَ أن ىمةةوض اهلل ًمنةةَ أن درؾمةةنَ قملمهةةؿ وهتةةذسمنَ 

سميظم ىمهؿ وهىَ قمغم اًمنهٓ اًمذ  ؾمَروا قملوف  سمؾ اضم مع ًمنَ يمؾ قم ةَرة أدمبة هؿ 

 ضمدير سمنَ قمغم ىملِ ضمهدىَ.وومكر ؿ  ويمَن 

 مداظملِ: أن يكقن ًمنَ دور يم  يمَن هلؿ دور ذم قمهد ؿ. وؿمكرا .

 اًمشوخ: إن يمَن ينٌبل ذًمؽ  وأىَ معؽ.

 اًمشوخ: ىًي  اهلل قمز وضمؾ أن يعوننَ قمغم اًمقوَأ سم   ُ قملونَ.

 مداظملِ: نملم.

 اًمشوخ: ىعؿ.

 (  00:  00:  37/ 321) اهلدى والنور/
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 جلىاع٘التٍظٗي ٔالعىن ا

ذم ؾمةةةةًا : أطمةةةةد ـملٌةةةةِ اًمعلةةةةؿ اعم كمًةةةةلم ًمقكةةةةوِ اًمعمةةةةؾ اجل قمةةةةل  مداظملةةةةِ:

سمًَم ةقرة الزسموةِ اعمعةةَرصة ومةَ ؿمةةَسمف ذًمةؽ  يم ةةُ ذم سمعةض مقَالشمةةف: أن م ةؾ  ةةذا 

ا مةقر اًم ن وموةةِ أمةةقر إداريةةِ و ةةل سمةد وَت ًموًةةّ سمكَضمةةِ إمم دًموةةؾ مةةـ يم ةةَب أو 

 مـ ؾمنِ  وم   ق اًمقق  ذم  ذا اًمك أ واًمرد قملوف؟

 مَ  ق اًمذ  ًموس سمكَضمِ إمم دًموؾ؟ اًمشوخ:

 يعنل ا مقر اًم ن وموِ واإلداريِ ذم اًمعمؾ اإلؾم مل ويعنل. مداظملِ:

 ىكـ ىقق  سمققًمف ًمكـ ىشؽمط أال  ًَمػ.  اًمشوخ:

 ىعؿ. ًمكـ اًمقاىمع. مداظملِ:

 ردا  قمغم يم مف. اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

 سمعديـ يعًَمٓ اًمقاىمع. اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

ىكةةـ مةةَ ىقةةدر ىقةةق  ا ومم  ةةذا ا مةةقر اإلداريةةِ اًم ن وموةةِ شمكةةقن مةة     اًمشةةوخ:

 حت َج إمم دًموؾ  ومع    ذا ال حي َج.

 ىعؿ. مداظملِ:
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َ : أال يكقن قمَىمٌِ  ذا ا مقر أن ى ًَمػ اًمنميعِ. اًمشوخ:  ًمكـ ىشؽمط رشـم

 ىعؿ. مداظملِ:

 و ذا يكشل. اًمشوخ:

 صكو   ضمزا  اهلل ظمػم.  مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 ( 00:  43:  20/ 321اهلدى والنور/ )

 

 باب وٍْ

مَ رأيكؿ سمًَمعمؾ اجل قمةل الريمةل إن يمةَن يقةقأ قمةغم مةنهٓ اًمًةلػ  مداظملِ:

 اًم ًَم  اعمن ؿ اًمقَةؿ قمغم اًم  طوط؟ 

َ  ال  اًمشوخ: ىكـ ال ىةًمـ سمةًَم ن وؿ اعمعةروأل اًموةقأن  ن  ةذا اًم ن ةوؿ يعنةل ؿمةو 

 يمكـ اعمًلملم مـ اًمقوَأ سمقاضمٌهؿ اًمدينل.

ال يشةةؽ أ  مًةةلؿ أن اًم ن ةةوؿ يملمةةِ قمَمةةِ يمكةةـ أن ىقؾمةةعهَ سمكوةةْ أىةةف شمشةةمؾ 

قممةةةةؾ ه  مةةةة     وأن ىكةةةةوقهَ سمكوةةةةْ أىةةةةف شمشةةةةمؾ شمن ةةةةوؿ دروس مةةةةـ يمةةةةؾ أىةةةةقاع 

اًمةةةةةةدروس اًم ةةةةةةل ين شةةةةةةع منهةةةةةةَ اعمًةةةةةةلمقن يةةةةةةقأ مةةةةةة    درس ذم اًم شًةةةةةةػم  ويةةةةةةقأ ذم 

وذم اًمٍمةأل  الديْ  يقأ ذم اًمشقف.. يقأ ذم اعمقاقمظ  ويقأ ذم اًملبةِ ذم اًمنكةق

إمم نظمةةرا   ةةَ يًةةَقمد اعمًةةلملم قمةةغم أن ي شقهةةقا ذم ديةةنهؿ  ةةذا سمةة  ؿمةةؽ شمن ةةوؿ  

وال أفمـ أن  ذا اًمنقع مـ اًم ن وؿ طمون  يةذيمر اًم ن ةوؿ ذم م ةؾ اًمًةًا  اًمًةَسمؼ  ةق 

اعمق ةةقد سمةةف وإىةة  يق ةةد سمةةف مةةَ  ةةق أوؾمةةع مةةـ ذًمةةؽ سمك ةةػم ويم ةةػم ضمةةدا   ومةةـ ذًمةةؽ: 
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أظمر   وًمكةؾ مةـ اجل قم ةلم مةنهٓ وى ةَأ   اًم كزب واًم ك ؾ  َقمِ ود  َقمِ

وًمكؾ مـ اجل قم لم رةوس  ُ أن يطَع و ُ أن شمنشذ أوامرا  ىعؿ!  ةذا ًمةوس 

مـ اإلؾم أ ذم  ء أسمدا ن  ىف مـ همػم  ء ىكـ ىعةوش ذم ومرىمةِ ومكوةن  ىريةد أن 

َ  ضمديةةةدا  ذم شمقؾمةةةوع داةةةةرة اًمشرىمةةةِ  َ  ضمديةةةدا  وممعنةةةك ذًمةةةؽ أىنةةةَ زدىةةةَ ؾمةةةٌٌ ىقضمةةةد طمزسمةةة

َ .واال  ظم  أل سملم اعمًلملمن وًمذًمؽ ىكـ ال ىًيد م ؾ  ذا اًم ن وؿ إـم ىم

وأ ًمشةةةةّ اًمن ةةةةر إمم  ء ىمةةةةد ال ي نٌةةةةف ًمةةةةف سمعةةةةض اًمنةةةةَس ظمَصةةةةِ إذا يمةةةةَىقا ـموٌةةةةل 

اًمقلةةقب واًمنقايةةَ: اان سمةة  ؿمةةؽ ذم اًمعةةَب اإلؾمةة مل صةةكقة ب شمكةةـ ىمٌةةؾ قمنمةةيـ 

َ   ومة كم ؿمةوخ وقمجةقز يمٌةػم يعةرأل  ةذا ب شمكةـ  ة ذا اًم ةكقة مةـ صم صملم ؾمنِ يقونة

ىمٌةةةةؾ  واىمةةةةؽمن مةةةةع  ةةةةذا اًم ةةةةكقة يملمةةةةِ اًمرضمةةةةقع إمم اًمك ةةةةَب واًمًةةةةنِ وإمم مةةةةنهٓ 

اًمًلػ اًم ًَم   ووضمةدت  ةذا اًمةدقمقة ىمٌةقال  قمنةد م ةَت ا ًمةقأل سمةؾ اعم يةلم مةـ 

اعمًلملم  وؿمعر يمةؾ اًمطقاةةػ ا ظمةر  وا طمةزاب ا ظمةر  سمةين اًمدوًمةِ اان مةـ 

وًمةةذًمؽ صةةَرت اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِ اان اًمنَطموةةِ اًمشكريةةِ إىةة   ةةل ًملةةدقمقة اًمًةةلشوِن 

شمًةةة بؾ إلىمَمةةةِ أطمةةةزاب سمَؾمةةةؿ اًمًةةةلشوِ  واًمًةةةلشوِ شمةةةؼمأ مةةةـ الزسموةةةِن  ىةةةف مةةةَ معنةةةك 

اًمعمؾ سم  يمَن قملوف اًمًلػ اًم ًَم ؟ يعنل: اًمعمؾ سمًَمك َب واًمًنِ وقمةغم مشهةقأ 

قملةةة ء اًمًةةةلػ؟ ب يكةةةـ ذم قملةةة ء  َاًمًةةةلػ اًم ةةةًَم    ةةةؾ يمَىةةةّ الزسموةةةِ حيوَ ةةة

َ  ويعوشهَ اًموةقأ اعم يةلم مةـ اعمًةلملم اًمًلػ اعمذ ٌوِ   ذا اًم ل أعمكنَ إًموهَ نىش

ومكةةة   قمةةةـ أن يكةةةقن سموةةةنهؿ شمةةةديـ سمةةةًَم كزب اًمًةةةوَف   ةةةذا ظمةةة أل اإلؾمةةة أ ىمةةةَ  

لم  ﴿شمعةةَمم: 
يم  ةة ـ  اعم  نم  

ةة ةةقا م  قى  ال شم ك  ؾ  *  و  ةة َ يم  و ع 
ةة َى قا ؿم  ةة يم  ؿ  و  يةةن ه 

ةةقا د  ىم  ر  ـ  وم  ي
ذ  ةة ـ  اًم 
ةة م 

هي  ؿ   د  ب  سم    ًم  ز 
قن  طم  طم  ر   . [32-31]الروم:﴾وم 

 ةةذا واىمةةع اًم كةةزب واًم ك ةةؾ  أمةةَ إـمةة   ًمشةةظ اًمًةةلشوِ قمةةغم طمةةزب مةةَ وميىةةَ أراا 

يمةةةٌـم   ًمش ةةةةِ اإلؾمةةةة موِ قمةةةغم سمدقمةةةةِ مةةةةَ ومهنةةةةَ  مةةة    اًمٌنةةةةق  اإلؾمةةةة موِ  و نةةةةَ  
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ا همةةةةةةَين اإلؾمةةةةةة موِ  و نةةةةةةَ  اؿمةةةةةةؽمايموِ إؾمةةةةةة موِ  ىًةةةةةةو مق َ؟! يم ةةةةةةُ أًمشةةةةةةّ ذم 

 االؿمؽمايموِ اإلؾم موِ.

ؿ: شمًةةةة بؾ اان  ةةةةةذا اًمكلمةةةةِ الصةةةةةطوَد اًمنةةةةَس اًمةةةةةذيـ يًمنةةةةقن سمًَمةةةةةدقمقة اعمهةةةة

َ  قمةةغم أ  حتةةزب وًمةق ىمةةَأ سمةف أيمةةؼم رضمةةؾ  اًمًةلشوِ  اًمةةدقمقة اًمًةلشوِ ال شم عةةرأل إـم ىمة

قمةةَب ذم اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِ وممجةةرد مةةَ يةةدقمقا إمم اًم كةةزب واًم ك ةةؾ معنةةَا:  ةةذا سمةةدأ 

أ ذم طمةديْ اًم ةكو  اىكراأل قمـ اجط اعمً قوؿ  وىمد ىمَ  قملوف اًم ة ة واًمًة 

َ  مًةة قو   وىمةةرأ ىمقًمةةف  َ  سمةةلم أصةةكَسمف وم ةةط هلةةؿ قمةةغم ا رض ظمطةة طموةةن  يمةةَن ضمًَمًةة

ـ  ﴿شمعةةةَمم:  ةةة ؿ  قم  ةةة ر    سم ك  ةةة ٌ ؾ  وم   ش  ةةة  ً قا اًم ةةة ال شم   ٌ ع  قا  و  ٌ ع  َشم  ةةة و   وم 
ةةة  ق   ً ل م 
اـم ةةة  
ا رص  ذ  ةةة أ ن     و 

ٌ ول ف   ةةة َ  ىم ةةةػمة طمةةةق  اجةةةط اعمًةةة قوؿ صمةةة [153]األنعالالالام:﴾ؾم  ؿ ىمةةةَ  قملوةةةف وظمةةةط ظمطقـمةةة

قمةةةغم ضمةةةَىٌل اجةةةط اعمًةةة قوؿ  - ةةةذا رصاط اهلل  و ةةةذا ـمةةةر  »اًم ةةة ة واًمًةةة أ: 

 ةذا اًمطةر  ًموًةّ  «وقمغم رأس يمؾ ـمريةؼ منهةَ ؿمةوطَن يةدقمقا اًمنةَس إًموةف -ـمر  

َ   ذا ا طمزاب اجلديةدة اًم ةل يمةٌؾ   ل اًمطر  اًم قوموِ اًمقديمِ ومقط وإى   ل أيك

 ..منهَ.

كةةةةةَر وقمقَةةةةةةد ًمةةةةةوس هلةةةةةَ قم ىمةةةةةِ سمًَمًوَؾمةةةةةِ  ةةةةةذا اًمطةةةةةر  ىمةةةةةدي   يمَىةةةةةّ شم ٌنةةةةةك أوم

َ  يمةةَجقارج  َ  ؾموَؾمةةو يمةةَالقم زا  واإلرضمةةَء وىكةةق ذًمةةؽ  سمعكةةهَ يمَىةةّ شم ٌنةةك منهجةة

م    اًمذيـ مـ دينهؿ اجروج قمغم أةمِ اعمًلملم وطمكَمهؿ  وميىمق :  ذا اًمطر  

اًمق ةةةةػمة اًم ةةةةل أؿمةةةةَر إًموهةةةةَ اًمرؾمةةةةق  قملوةةةةف اًمًةةةة أ  ةةةةل دممةةةةع يمةةةةؾ اًمطةةةةر  ويمةةةةؾ 

َ  مةـ سمةَب اعمذا ُ ويمؾ اعمن َ ٓ اًم ل ال متٌم قمغم اجط اعمًة قوؿ  وشم ٌنةك رأية

 اًمبَيِ شمؼمر اًمقؾمولِ يمؾ مًلؿ. 

 )... اىقطَع ذم اًم قت...(

... م ؾ سمعةض اايةَت اًم ةل ذيمرىَ ةَ مةـ اًمنهةل قمةـ اًم شةر  وقمةـ اًم كةزب ًمكةـ 
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اجلةةةةةةقاب يققًمةةةةةةقن: اعم ةةةةةةلكِ اان شمق يضةةةةةة ذًمةةةةةةؽ  ىقةةةةةةق : اعم ةةةةةةلكِ ال شمكةةةةةةقن 

َ  وأطمزاسمةةَ: سمم ًَمشةةِ اًمنمةةيعِ وسم  َصةةِ إذا يمَىةةّ شمةةًد  إمم شمشريةةؼ اعمًةةلملم ؿمةةوع

قن  ﴿ ةةة طم  ر  هي  ؿ  وم  د  ةةة ب  سم ةةة   ًم  ز 
ةةة ؾ  طم  ةةة وأىةةةَ أقمةةةرأل سم جرسم ةةةل سمةةةين اًمةةةذيـ  [53]المؤمنالالالون:﴾يم 

يققمقن سمم ؾ  ذا اًم ك  ت و ذا اًم كزسمَت يققًمقن معؽموملم: سمين اجةط اًمعلمةل 

ًمشهؿ ًمكةـ مةد  ـمقيةؾ اًمذ  ينهجف اًمًلشوقن سم  ؿمؽ  ذا ظمط ال يمكـ أطمد  َ

وـمقيةةؾ ضمةةدا  م ةةك يمكةةـ أن شمقةةقأ اًمدوًمةةِ اعمًةةلمِ  وم ةةك يمكننةةَ أن ىقيضةة قمةةغم 

اًمكشةةةَر اًمةةةذيـ اطم لةةةقا أراوةةةونَ  وم ةةةك يمكننةةةَ أن ىقةةةوؿ اًمدوًمةةةِ اعمًةةةلمِ ذم سم دىةةةَ 

 طموْ حيكؿ ومونَ اًمقَىقن ا ضمنٌل و كذا..

َ : ا مةةة قر  ةةةذا ال ىكةةةـ ىقةةةق : ًمًةةةنَ مًةةة قًملم  أوال : م ةةةك يكةةةقن ذًمةةةؽ؟ وصمَىوةةة

يمكةةةةـ أن شمعَمةةةةؾ معَملةةةةِ ا مةةةةقر االىم  ةةةةَديِ  أو مةةةة    يكةةةةعقا ؾمةةةةنلم معونةةةةِ طم ةةةةك 

يرومعةةقا مًةة ق  اعمعوشةةِ أو ىةةقع مةةـ اًمعمةةؾ قمنةةد ؿ ى ةةَمل إمم مًةة ق  حمةةدود  

َ   وإىةةة   ةةةُ ىكةةةـ أن ىمٌمةةة قمةةةغم   ةةةذا أمةةةقر هموٌوةةةِ ال يمكةةةـ حتديةةةد َ إـم ىمةةة

وإن ب ى ةؾ ومقةد أقمةذرىَ وسمونةَ اًمٍماط اعمً قوؿ  ومٌن وصلنَ ومٌشكؾ هلل قمةز وضمةؾ 

 قمذرىَ واهلل قمز وضمؾ ىرضمق أن ال يًاظمذىَ  ىنَ هىَ قمغم اًمطريؼ اعمً قوؿ.

يمةةَن يشةةػم إمم معنةةك  ¢أمةةَ  ةةذا اجطةةقط ومةةيرضمقا أن شم طم ةةقا معةةل أن اًمنٌةةل 

َ  ـمقي   وىمَ :  و   ﴿دىموؼ ضمدا  طمون  مد ظمط
ً ة  ق  ل م 
اـم   
ا رص  ذ  أ ن      [153]األنعالام:﴾و 

غم ضمَىٌل  ذا اجط اًمطقيؾ ظمطقط ىم ػمة  ًمقةد قمنةك مةَ ؾمةمعّ سمةيذين  ةذا صمؿ قم

ذم دمشؼ منذ أيم ر مـ قمنم ؾمنقات ىمَ  زم أطمد الزسمولم: ال ؿمؽ أن  ذا اًمطريؼ 

اًمةةةةذ  أىةةةة ؿ ؾمةةةةًَمكقا  ةةةةق ـمريةةةةؼ ؾمةةةةلوؿ ًمكةةةةـ  ةةةةذا روطمةةةةف ـمقيلةةةةِ م ةةةةك يمكةةةةنكؿ أن 

ىكةـ ؾمةنقومهَ  شم لقا.. م ةك يمكةنكؿ أن شمقومةقا اًمدوًمةِ اعمًةلمِ إمم نظمةرا؟! أمةَ 

يموةةػ شمكةةقن إىمَم هةةَ؟ سمَهل َومةةَت واًم كةة  ت الزسموةةِ وىكةةق ذًمةةؽ صمةةؿ مٍةة قمةةغم 
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يم ةةػم مةةـ  ةةًالء ؾمةةنلم ـمقيلةةِ وقمةةغم اًمن ةةَأ اًمعًةةكر  اًمًةةَسمؼ: مكَىةةؽ راوح   ةةؾ 

َ .. صةككقا سمةف قمٌةَدة   ؟ أسمةدا   .. صةككقا سمةف ؾمةلقيم اؾم شَدوا قمل   صككقا سمف قمقوةدة 

مةَ اًمةذيـ ؾمةلكقا قمةغم اًمٍمةاط اعمًة قوؿ مًلم ؾمنِ صم صمةلم ؾمةنِ مكَىةؽ راوح  أ

 -ومهؿ مَؿمقن ومشوِ اًمًلكشَة اًم ل ييب رَ اعم ؾ طموةن  شمًةَسمقّ مةع ا رىةُ 

وصةةةةلّ اًمًةةةةلكشَة ىمٌةةةةؾ  -أيةةةةـ مةةةةذيمقرة  ةةةةذا يملولةةةةِ ودمنةةةةِ وإال أيةةةةـ يمكةةةةـ  ةةةةذا 

ا رىةةُ عمةةَذا؟  يشةةَ يمَىةةّ دًوسمةةِ متٌمةة اهلقينةةِ وًمكنهةةَ وصةةلّ سموةةن  ذا  يمةةَن 

  ورذا اعمنَؾمٌِ أىَ أذيمر سمو ةلم ًملجةَ كم اًمشةَقمر اًمةذ  ييةب يل هل سميمقر أظمر 

 سمف اعم ؾ امرئ اًمقوس قمندمَ يقق : 

ىكةةةـ أومم واهلل ىيظمةةةذ الكمةةةِ مةةةـ  ةةةذا اجلةةةَ كم مع أن ىكةةةـ مًةةةلملم وذا  

 يمَومر  ىمَ : 

 كؽد صب حاا  ب  ر ى نلبار  ءوكبا

 

 

 

حبببببؼا كؼببببق    و اؼبب   كبب ٓ 

 فؼؾببت لببآ  ناببك عقـببببك إكبب  

 

 ك  ول  ؾبببؽً   و كببؿإن فـعببر 

 ةةذا رضمةةؾ ضمةةَ كم يمةةَن يريةةد أن ي ةةؾ إمم أن ي ةةػم ملةةؽ اًمعةةرب  ومقةةَ  ًمةةف: ال  

حتةةةزن ىكةةةـ مَؿمةةةلم ذم اًمطريةةةؼ ومٌمةةةَ أن ى ةةةؾ إمم اعملةةةؽ وإمةةةَ أن ىمةةةقت وىعةةةذر  

واهلل ىكةةـ اًمةةذ  ىقةةق  ؾمةةٌولنَ  ىمٌمةة ذم ـمريةةؼ هلل قمةةز وضمةةؾ ومةةٌن اؾمةة طعنَ أن ىقةةوؿ 

ىمٌةةةؾ ذًمةةةؽ اعمج مةةةع اإلؾمةةة مل  ال شم  ةةةقروا أىةةةف يمكةةةـ إىمَمةةةِ اًمدوًمةةةِ اعمًةةةلمِ أو 

طمكةةةةؿ إؾمةةةة مل ذم جم مةةةةع همةةةةػم إؾمةةةة مل  ةةةةُ ىمٌةةةةؾ يمةةةةؾ  ء إ ةةةةَد اعمج مةةةةع 

اإلؾم ملن  ن  ذا اًمذ  ي قٌةؾ الةَيمؿ اعمًةلؿ أمةَ اعمج مةع اإلؾمة مل ال ي قٌةؾ 

 الَيمؿ اعمًلؿن  ىف ؾم ققأ قملوف صمقرات ومعَداة يم ػمة ويم ػمة ضمدا  

ًمعةةَب اًمعةةر  اًموةةقأ يعنةةل مةةع ا ؾمةةػ مشةةهقر ومعةةروأل مةةع أىةةف ًمةةوس و كةةذا ا

 نَ  مـ ىمَأ سمًَمن َأ اإلؾم مل أمَ ًمق ىمَأ سمن َأ إؾم مل ًمةوس دوًمةِ واطمةدة ؾمة ققأ 
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وةدا ؾمة ققأ اًمةدو  يملهةَ وملةذًمؽ ومةنكـ قملونةَ أن ىمٌمة قمةغم اجةط اعمًة قوؿ ومةٌن 

 ؿمَء اهلل رسمنَ ؾموقصلنَ إمم اهلدأل أو ىمقت ومنعذر. 

عنل: سمًَمنًٌِ ًملعمؾ ًممؾم أ ذم اعمرطملِ الًَموِ ًمق يمةَن قمةغم ؾمةٌوؾ ي مداظملِ:

ِ  ومهذا اعمكَن ال سمد ًمف  اعم َ   نًَمؽ مكَن يعلؿ سمف ديـ اهلل قمز وضمؾ قمقودة  ورشيع

مةـ أن يكةةقن  نًَمةةؽ ؿمةةوخ  و نًَمةةؽ مةةـ يرشمٌةةقن  وىمةةد يكةةقن مكةةَن ذم مكةةَن نظمةةر 

 وذم مكَن صمًَمْ وراسمع ًموعلمقا اإلؾم أ إمم اًمنَس. 

 أ  ىعؿ.  شوخ:اًم

ًمةةةةق يمةةةةَن  نًَمةةةةؽ جممققمةةةةِ مةةةةـ اًمنةةةةَس أرادوا أن ي عةةةةَوىقا قمةةةةغم اًمةةةةؼم  مداظملةةةةِ:

 واًم قق  واقم ؼموا دممعهؿ  ذا ًموس  ق ا صؾ اًمذ   ق اإلؾم أ. 

 أ  ىعؿ. اًمشوخ:

ومَرشمٌةةَـمهؿ داةةة   سمعملهةةؿ ا صةةؾ  ةةق اإلؾمةة أ وا ظمةةقة سمةة  إًمةةف إال اهلل  مداظملةةِ:

. ي عَ دون قمغم ظمدمِ اإلؾمة أ يمة  يريةد اهلل وًمكـ ي عَوىقن مع سمعكهؿ اًمٌعض.

قمةةةز وضمةةةؾ  إرضمةةةَع اعمًةةةلملم إمم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ متًةةةكهؿ سمنمةةةع هلل قمةةةز وضمةةةؾ.. 

االرشمشَع سمَعمًلملم إمم مً ق  اإلؾم أ.. إمم مً ق  اعمهمةِ اًم ةل يريةد َ مةنهؿ 

َ  ًمنمةةةةع هلل قمةةةةز وضمةةةةؾ   ِ  وومقةةةة اإلؾمةةةة أ  وإمم مًةةةة ق  اًمعةةةةَب واًمعٍمةةةة ومهةةةة   ودرايةةةة

وا قمةةةةغم  ةةةةذا اًمطريةةةةؼ جدمةةةةِ اإلؾمةةةة أ  ويةةةةدقمقن إمم يق ةةةةِ إي ىوةةةةِ ؿمةةةةَملِ وؾمةةةةَر

وًموًةةةةّ يق ةةةةِ طمزسموةةةةِ وةةةةوقِ  ويع ةةةةؼمون دممعهةةةةؿ  ةةةةذا وؾمةةةةولِ جدمةةةةِ اإلؾمةةةة أ 

 وإلقم ء يملمِ ال إًمف إال اهلل ومهؾ  ذا مـ ىَطموِ إؾم موِ يع ؼم منموع؟ 

َ  جمم   م ؾ يم مؽ منموع. اًمشوخ:  إذا أردت يم م

 ىعؿ.  مداظملِ:

َ  جمم   م ؾ يم مؽ أىمق  ًمؽ:  ذا قممؾ منموع. ًمشوخ:ا  إذا أردت يم م
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 ىعؿ.  مداظملِ:

  ذا واىمع أأ همػم واىمع؟  اًمشوخ:

 يعنل أىَ أىمق .  مداظملِ:

ال مَ شمقق  أىّ أضمةُ قمةـ اًمًةًا   م ةؾ مةَ ؾمةيًم نل وأقمطو ةؽ اجلةقاب  اًمشوخ:

 وميىّ أضمٌنل قمـ ؾمًازم. 

 و نَ  ضمهَت قمند ؿ واىمع.  نَ  ضمهَت ًموس  ذا قمند ؿ واىمع  مداظملِ:

 يموػ يعنل؟  اًمشوخ:

: وىقن قمةةغم ـمَقمةِة اهلل قمةةز ضمةةؾ وقمةة مداظملةِة س ي عةَة غم اًمةةؼم واًم قةةق  ويريةةدون إقمةة ء ىةَة

 .ِ ال إًمف إال اهلل ويع ؼمون دممعهؿ وؾمولِ وًموس أص   وا صؾ  ق اإلؾم أمليم

 ىعؿ.  اًمشوخ:

 ومهذا مقضمقد اان. مداظملِ:

 أىّ سمَر  اهلل وموؽ.  اًمشوخ:

 ىعؿ.  ظملِ:مدا

َ  أدىةدن طمةق  اًمعلةؿ اًمنةَومع واًمعمةؾ اًم ةًَم   وأفمنةؽ يعنةل  اًمشوخ: ؾممع نل نىش

 معنَ ذم  ذا اًمٌوَن. 

 المد هلل ىعؿ  ذا ومهمنَا.  مداظملِ:

 إذا ؾممكّ.  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 ومَان اًمك أ يملف اًمذ  حتكوف ىمَةؿ قمغم  ذا اًمعلؿ اًمنَومع؟  اًمشوخ:

 . إن ؿمَء اهلل شمعَمم مداظملِ:
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 إن ؿمَء اهلل.  اًمشوخ:

 مداظملِ: ىعؿ. 

 وأىَ أىمق  معؽ إن ؿمَء اهلل.  اًمشوخ:

 سمٌذن اهلل شمعَمم.  مداظملِ:

ًمكةةـ  ةةذا يةةذيمرين سمق ةةِ ذًمةةؽ اًم ةةكَ  اجللوةةؾ اًمةةذ  يمةةَن يقةةقأ قمةةغم  اًمشةةوخ:

 سمَب اًمرؾمق  قملوف اًمً أ ًمو  . 

 . ¢ مداظملِ:

  ةةةد طمقًمةةةف مةةةـ ًمعةةةؾ اًمرؾمةةةق  قملوةةةف اًمًةةة أ يًةةة وقظ ويريةةةد طمَضمةةةِ ومةةة  اًمشةةةوخ:

أصكَسمف مـ يقكوهَ ًمف   ذا رضمؾ يمَن يققأ اًملوؾ قمند سموةّ اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ  

ةةةغم ﴿يمةةة   ةةةق معلةةقأ مةةةـ وصةةةػ رب اًمعةةةَعملم ًمةةف سمققًمةةةف:  ¢واًمرؾمةةق   ع  ةةةؽ  ًم  إ ى  و 

ل ؼ  قم   وؿ   ىمدر ًمف  ذا اعمقىمػ ومقَ  ًمةف يةَ ومة ن: متنةك منل..اـملةُ منةل  [4]القلم:﴾ظم 

ًمةةف: أمهلنةةل صم صمةةِ أيةةَأ  سمعةةد صم صمةةِ أيةةَأ ىمةةَ  ًمةةف: يةةَ رؾمةةق   مةةَ شمريةةد! رضمةةؾ قمَىمةةؾ ىمةةَ 

اهلل! ومكةةةةرت ذم اًمةةةةدىوَ ومقضمةةةةدهتَ زاةلةةةةِ  وومكةةةةرت ذم ااظمةةةةرة ومرأيةةةةّ اًمنةةةةَس وموهةةةةَ 

ومةةريقلم: ومريةةؼ ذم اجلنةةِ وومريةةؼ ذم اًمًةةعػم  ورأيةةّ أن ـمريةةؼ اجلنةةِ درضمةةَت وأىةةَ 

غم أـملةةُ منةةؽ أن  علنةةل ر  معةةؽ ذم اجلنةةِ  ومقةةَ : ًمةةؽ ذًمةةؽ  وًمكةةـ أقمنةةل قمةة

 ذًمؽ سمك رة اًمًجقد.

اًمشَ د مـ  ذا: مَ شمريمف يع مد قمغم وقمد اًمرؾمق  ًمكـ ىمَ : أقمنل قمغم ىشًؽ 

 سمك رة اًمًجقد  وميىّ أقمنَ قمغم ىشًؽ إن ؿمَء اهلل سم كقوؼ  ذا اعمنهٓ. 

 (  01:  06: 18/ 340) اهلدى والنور / 

 (  01:  20: 38/ 340) اهلدى والنور /
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 التٍظٗي9 حهي التطمطن اهلسو٘

 

 مَ طمكؿ اًم ًلًؾ اهلرمل ذم  َقمِ اًمدقمقة؟ مداظملِ:

 يموػ؟ اًمشوخ:

 إيش  ذا اًم ًلًؾ اًم عٌػم اًمعٍم   ذا؟ مداظملِ:

يعنةةل ذم منطقةةِ معونةةِ يقضمةةد أيم ةةر مةةـ مًةةًو  مًةةجد ومو عةةلم وضمةةقد  مداظملةةِ:

 مً ق  عمً قًملم اعمًَضمد  ًالء  ومـ صمؿ مً ق  ًملمنَـمؼ.

قممةؾ حي ةَج إمم اًم ن ةوؿ  ًمةق أردىةَ   ذا شمن ةوؿ مةَ  ةًَمػ اًمنمةيعِ  يمةؾ اًمشوخ:

أن ىٌدأ رشيمِ أو م نع ال سمةد مةـ شمن ةوؿ   ةذا اًم ن ةوؿ ال   لةػ وموةف اعمًةلمقن مةَ 

َ  ذم اًمنمع  و نةَ يقةَ  أن اًمقؾمةَةؾ   لةػ سمةَظم  أل اًمزمةَن  داأ أىف ال  ًَمشف ى 

ًمكننةةَ ال  ةةُ سمةةؾ ال  ةةقز أن ىنشةةبؾ سمًَمقؾمةةَةؾ قمةةـ اعمقَصةةد  و ةةذا داء اًمةةدقمَة 

  مولم اًموقأ إال مـ ؿمَء اهلل وىملوؾ مَ  ؿ.اإلؾم

 ( 00:  51: 27/   352) اهلدى والنور / 
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 باب وٍْ

 يَ ؿموخ وموف شمش ّ اان سملم اًمًلشولم. مداظملِ:

 مَذا؟ اًمشوخ:

 شمش ّ. مداظملِ:

 شمش ّ ىعؿ. اًمشوخ:

م ةةةةةَ  أن اًمًةةةةةلشولم ذم اًمكقيةةةةةّ يةةةةةروا ذم اًم ن ةةةةةوؿ  و ةةةةةذا اًم ًلًةةةةةؾ  مداظملةةةةةِ:

وًمكـ اًمًلشولم ذم ا ردن يم  رأينَ ؿ اًمك ةػم يقةق  ًمةؽ ال  ةذا  اهلرمل اًمذ  ىملنَ

شمًلًؾ  رمل طمراأن  ىف شمشٌف سمًَمرأس مًَموِ  يعنةل ىمٌةؾ أيةَأ أطمةد ـملٌةِ اًمعلةؿ ىمةَ  

 ذًمؽ  ىمَ  و ذا مـ ومعؾ اًمشوققمولم واعمَريمًوِ.

 ىعؿ. اًمشوخ:

ن اًمًًا   ق أىف   لػ ى رة اًمًلشولم ًمل ن وؿ ذم اًمكقيّ قمـ ا رد مداظملِ:

 قمـ اًمًعقديِ..

ال يقضمةةد شمن ةةوؿ يةةَ أظمةةل قمنةةدىَ ىكةةـ  ؾمةةٌُ االظمةة  أل أن  نةةَ  شمن ةةوؿ  اًمشةةوخ:

وشمك ةةةؾ طمةةةز  و نةةةَ ال يقضمةةةد طم ةةةك اًم ن ةةةوؿ اًمقاضمةةةُ اًمةةةذ  ال   لةةةػ وموةةةف اصمنةةةَن  

و ُ أن يذيمر إظمقاىنَ ذم يمؾ سم د اإلؾمة أ يم ةػم مةـ إظمقاىنةَ ال ي طم ةقن اًمشةر  

ؾمةةقريِ شمقةةق : طمنيةةب قم ويةةِ  ال يشرىمةةقا  سمةةلم منطقةةِ وأظمةةر   مةة     نةةَ  قمٌةةَرة

مة    سمةةلم اًمكقيةّ وؾمةةقريَ ومو ًةَءًمقا عمةةَذا ال شمكةقن اًمةةدقمقة ىشةوطِ ذم ؾمةةقريَ يمةة  
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َ  شمًةةةةًَ  ذم همةةةةػم حملةةةةف  ًمكةةةةـ أىةةةةَ ًسمةةةةّ قم ويةةةةِ يعنةةةةل  ذم اًمكقيةةةةّ؟  ةةةةذا ـمٌعةةةة

أوضمةةدت ومةةر  يمٌةةػم  ًمكةةـ ؾمةةننز  ىملوةةؾ ال ي طم ةةقا اًمشةةر  سمةةلم اًمكقيةةّ وسمةةلم اًمٌلةةد 

كقيةةةّ مةةة    مةةَ وموةةةف  نةةةَ  وةةبط صةةةقذم و مةةةَ ذم وةةبط شمقلوةةةد  قمةةةغم  ةةذا؟ ذم اًم

اًمعكس اًمرايِ ًملدقمقة اًمًةلشوِ  ةل اًمبًَمٌوةِن  ن اًمكقيةّ سملةد طمدي ةِ  سموةن  دمشةؼ 

اًمشةةَأ يمةة  شمعلمةةقن مةة    ومهةةل سمةة د اًمعلةة ء ًمكةةـ عمةةَ سمةةدأ اًمعلةةؿ يةةنكط ووصةةؾ إمم 

 نةَ  حتةَرب اًم قلود اجلمقد قمغم اعمذ ُ  ودظملقا اًم  قأل وميصةٌكّ اًمةدقمقة 

مةةـ ضمهةةَت قمديةةدة ًموًةةّ اعمكَرسمةةِ حم ةةقرة مةة    مةةـ ىمٌةةؾ اًمدوًمةةِ  سمةةؾ ومةةـ ىمٌةةؾ 

اجل  ػم مـ اعمشَةخ اعمقلديـ واعمشَةخ اًم قومولم  اًمدقمقة  نَ  ؾم كَرب مةـ 

ضمهَت م عددة  وًمذًمؽ ومًقأل ال يشؽمض أىف ؾموكقن اىط ىمِ  نَ  يم   ق اًمشين 

 اًمكقيةّ  ًمةذًمؽ اًم ن ةوؿ اًمةذ   ةُ ذم سم د أظمر  يم   ق اًمقاىمع والمد هلل ذم

أن يكقن وال   لػ وموف اصمنَن إىمَمِ طملقَت قملموِ   ةذا ال سمةد منةف  ًمكةـ مةـ يقةوؿ 

 ةةةذا اللقةةةَت؟  ةةةؿ أ ةةةؾ اًمعلةةةؿ  ومةةةييـ  ةةةؿ أ ةةةؾ اًمعلةةةؿ ذم م ةةةؾ  ةةةذا اًمةةةٌ د اًم ةةةل 

يشةةةؽمض أن يكةةةقن وموهةةةَ يم ةةةػم؟ ًمةةةذًمؽ ىكةةةـ ذم اًمٌلةةةد ذم اجطةةةقة ا ومم ذم ؾمةةةٌوؾ 

ًمؽ ًمةةق يمةةَن  نةةَ يقضمةةد قمةةدة قملةة ء وواضمةةٌهؿ أن ييظمةةذوا طملقةةَت ـملةةُ اًمعلةةؿ  وًمةةذ

ًم علوؿ اًمنَس اًمعلقأ اًمنمقموِ ال أقمنل ومقط اًم شًػم والةديْ واًمشقةف اعمقةَرن يمة  

يققًمةةةقا اًموةةةقأ  سمةةةؾ طم ةةةك مةةةَ يًةةةمك قمنةةةد اًمعلةةة ء سمعلةةةقأ ا دب اًم ةةةل ال يقةةةقأ ومهةةةؿ 

نس مةةـ اًمعلةة ء اًمك ةَب واًمًةةنِ إال قملوهةةَ  ىكةةـ ومقةةراء ذم  ةةذا اًمٌلةةدة مةةـ  ةةذا اجلةة

َ  حتقوقةف   وًمذًمؽ ومًَم ن وؿ اًمذ  يقضمد ذم سملد نظمةر ال يشةؽمض أن يكةقن  نةَ  كنة

يموةةةػ واًم ن ةةةوؿ اعمق ةةةقد سمًَمنًةةةٌِ ًمةةةٌعض ا ومهةةةَأ  ةةةق اًم ن ةةةوؿ اًمًةةةوَف واًم ك ةةةؾ 

الز ؟ ومًَم ن وؿ اًمقاضمُ حتقوقف ذم ؾمٌوؾ ـملُ اًمعلؿ وإ َد ى ٌِ مةـ اًمطلٌةِ  

َن  ىنَ ومقراء مع ا ؾمػ ذم اًمعل ء  وًمعؾ ا مر  ذا اًمقاضمُ ال يمكـ حتقوقف  ن

 قمنديمؿ ظمػم  َ قمندىَ مـ  ذا الو وِ وأىمق  ًمعؾ ومَ أىمق  قمًك.

 ( 00:  54: 13/   352) اهلدى والنور / 
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 الفسم بني اجلىاعٛ يف شوَ  

 الطعف ٔشوَ التىهني

اًمًةةةةةَةؾ:  نةةةةةَ  معنةةةةةك ًملج قمةةةةةِ ذم زمةةةةةَن اًم مكةةةةةلم وذم زمةةةةةَن االؾم كةةةةةعَأل 

 اعمعنك ويَ طمٌذا  أن شمعطوف  صقرة واوكِ  قمغم  ذا ا مر .   لػ

 زمَن اًم مكلم وزمَن اًمكعػ .  اًمشوخ:

 اًمًَةؾ: وزمَن اًمكعػ.

 ةةذا سمةةَر  اهلل وموةةؽ ومةةو  يٌةةدو و ةةذا اًمًةةًا  وموةةف همراسمةةِ مةةـ طموةةْ أىةةف ب  اًمشةةوخ:

َ   اًمةةذ  يٌةةدو زم واهلل أقملةةؿ أن اجل قمةةِ  ةةل مةةـ طموةةْ أن معنةةك  يطةةرح قمةةكم ؾمةةَسمق

  ومهةل يمةَإلي ن  ومهةل يمةَإلي ن  وأىةّ شمعلةؿ  ؼاًمكلمِ شمقٌؾ اًم قؾمةعِ واًم كةوو  ذا

إن ؿمةةةَء اهلل سمةةةين اإليةةة ن يزيةةةد ويةةةنقص  وأن زيَدشمةةةف  سمًَمطَقمةةةِ وىق ةةةَىف  سمَعمع ةةةوِ  

و كذا اجل قمِ  اجل قمِ ال ؿمؽ أن أيشَ اًم ل شمكقن مًمنِ قمغم اًمقضمف  اًم كو  

 ن يمةةؾ  ومةةرد  مةةـ أومةةراد  ةةذا اجل قمةةِ اًم َسمةةّ ذم اًمك ةةَب واًمًةةنِ  ًمكةةـ إي يشةةَ يمةةٌي

لةِ  ىمَسملِ ًملزيَدة وىمَسملةِ ًملةنقص  يمةذًمؽ يمَجل قمةِ ىمَسملةِ أن شمكةقن مة    ىمقيةِ  ومقيم 

ذم ا رض  وىمَسملِ أن شمكقن مً كعشِ ذم ا رض  و ذا يمة  يقةَ   اًم ةَريخ يعوةد 

رنن ىشًف   اًمشعقب وا ىٌوَء  كذا يمَىقا  شمَرة وشمَرة يم  ىمَ  رب اًمعَعملم ذم  اًمقة

س  ﴿اًمكريؿ  ةلم   اًمن َة َ سم  هل  
او  ةد  ل ؽ  ا  ي َأ  ى 

شم    ومقىمةّ طمنةلم مة    ووىمةّ [140]آل عمالران:﴾ و 

أ طمد ىمٌؾ مَ ينٍم ؿ اهلل  قمغم أقمداةهؿ يمَىقا يمَىّ يمَدت شمكقن اًمداةرة قملوف  و ؿ 
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 َقمةةِ واطمةةدة صمةةؿ رسمنةةَ قمةةز وضمةةؾ أمةةد ؿ سممةةدد مةةـ قمنةةدا وىٍمةة ؿ قمةةغم قمةةدو ؿ  

أن شمقةةق  ويمكةةـ أن شمكةةعػ ويمةةؾ ذًمةةؽ قمَةةةٌد إمم إيةة ن أومةةراد  اجل قمةةِ إذا  يمكةةـ

  ذا اجل قمِ   ذا  مَ يٌدو زم مـ  القار قمـ اًمًًا   ىمؾ مَ قمند .

:  يَ ؿموخ   ؾ ينطٌؼ معنك اجل قمِ  اان ذم زمةَن االؾم كةعَأل  يعنةل اًمًَةؾ

ـ ال سمد أن يكقن هلَ معنك  معنك  اجل قمِ ذم  ذا اًمزمـ  مـ  ل اجل قمِ ذم زم

 االؾم كعَأل ؟

 قمةةةةـ  ةةةةذا اًمًةةةةًا   ًمكةةةةـ يٌةةةةدو أن ي كةةةة :أىةةةةَ دىةةةةدىّ طمةةةةق  اجلةةةةقاب  اًمشةةةةوخ:

اجل قمِ  ل اًم ل شم مًؽ سمًَمك َب واًمًنِ  وذم طمدود االؾم طَقمِ  وال ينٌبل سمؾ 

ال  قز أن ى  قر قمدأ وضمقد اجل قمِ ذم زمننَ مه  يمَىةّ اجل قمةِ همةػم  كةـ 

َ   و ال ىً طوع أن ى  قر أال هلؿ ذم ا رض  واجلقاب اًمًَسمؼ أقم قد أىف يم َن يمَومو

ٌِ مةةـ أم ةةل   ¢يقضمةةد ذم ا رض  ـمَةشةةِ مًمنةةِ  عمةةَ شمعلةةؿ مةةـ ىمقًمةةف  : ال شمةةزا  ـمَةشةة

فمَ ريـ قمةغم الةؼ  إمم نظمةر الةديْ وإذا ا مةر يمةذًمؽ ومًَمطَةشةِ   ةذا ىمةد يكةقن 

 كةةـ هلةةَ  ذم ا رض وىمةةد ال يكةةقن يمةةذًمؽ  ومكقيشةةَ همةةػم  كةةـ هلةةَ ذم ا رض 

وشِ ذًمؽ ال ينشل قمنهَ اؾمؿ اًمطَةشِ  يم  اىف سمًَم َزم ال ينشل قمنهَ اؾمؿ أ  يمقيشَ وع

اجل قمِ  ويًيمد ًمؽ  ذا أظمػما  مَ ص  قمـ قمٌد اهلل اسمـ مًعقد اجل قمِ وًمةق يمةَن 

َ  واطمدا   شمعرأل  ذا ا صمر .  ومردا  واطمدا   ًمق يمَن ؿم  

 : ىعؿ .اًمًَةؾ

 : ىعؿاًمشوخ

 إن إسمرا وؿ يمَن أمِ واطمدة. مداظملِ:

 أمِ واطمدة  سمقل  ء. :اًمشوخ

 ( 00:  51: 33/   580) اهلدى والنور / 
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 العىن اجلىاع٘

مداظملِ: ؾمةًا  نظمةر:  ةؾ شمةرون أن أصةؾ ومكةرة اًمعمةؾ اجل قمةل اًموةقأ سمدقمةِ أو 

 طمراأ  أأ أن ىقديمؿ ي نَو  أظمطَء اًم طٌوؼ؟

 اًمشوخ: أأ؟

 طٌوةةؼ  ي نةةَو  أظمطةةَء اًم -ىقةةديمؿ هلةةذا اًم جمةةع والزسموةةِ-مداظملةةِ: أأ أن اًمنقةةد 

 أأ أن ا صؾ ذم ومكرة اًمعمؾ اجل قمل سمدقمِ أو طمراأ؟

اًمشةةةوخ: اًمعمةةةؾ اجل قمةةةل ًمةةةوس  نةةةَ  جمةةةَ  إلىكةةةَرا إذا ب يقةةةؽمن سمةةةًَم كزب  

ع  ﴿اًمعمةةةةةؾ اجل قمةةةةةل  ةةةةةق  ةةةةةَ يشةةةةةملف قمديةةةةةد مةةةةةـ اايةةةةةَت اًمكريمةةةةةِ:  ةةةةة ةةةةةقا م  قى  يم  و 

لم  
َد ىم  َد  ﴿  ىمق  رب اًمعَعملم: [115]التوبة:﴾اًم   ع  اًم  ة قى قا م  يم  لم  و 

  [115]التوبالة:﴾ىم 

ك لم  ﴿وم ةةؾ ىمقًمةةف:  ةة  ً
َأ  اعم   ةة ع  غم  ـم  ةة قن  قم  ةة َو  ال حت   غم  ﴿  [18]الفجالالر:﴾و  ةة ى قا قم  َو  ةة ع  شم  و 

ق   اًم  ق  ؼم   و   .[2]المائد :﴾اًم 

َ ن  ن اإلؾمة أ ىمةَةؿ  ومم ؾ  ذا اًم عَون اجل قمل مَ  نَ  جمةَ  إلىكةَرا إـم ىمة

ذم اًمعٍمةة الةةًَ  ةةل ىمةةد ظمرضمةةّ قمةةغم  ةةذا اًم عةةَون  وًمكةةـ اًم ةةَ رة اًم ةةل شمٌةةدو 

قمةةـ  ةةذا اًمبَيةةِ مةةـ اًم عةةَون قمةةغم اًمةةؼم واًم قةةق ن طموةةْ ظمًَمطهةةَ يم ةةػم مةةـ اًم كةةزب 

َ  مقٌةةقال  قمنةةد يم ةةػم مةةـ اًمةةدقمَة اًم ك ةةؾ  واًم ع ةةُ  إمم درضمةةِ أىةةف صةةَر أمةةرا  مهكةةقم

سمَؾمةةؿ اًم كةةزب  وىكةةـ ىعلةةؿ أن اهلل قمةةز وضمةةؾ ىمةةد يشةةك ذم يم ةةػم مةةـ اايةةَت اًمقرنىوةةِ 

ع ةةةةُ ًمطَةشةةةةِ أو جل قمةةةةِ هلةةةةَ ى َمهةةةةَ اجةةةةَص وهلةةةةَ منهجهةةةةَ قمةةةةـ اًم كةةةةزب واًم 

َ  ًملًنِ مـ يمؾ ضمَىُ.  اجَص  وًمق ب يكـ  ذا اًمن َأ أو  ذا اعمنهَج مطَسمق
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ذم سمعةض أطمَدي ةف اًم ةل  ¢أصٌ  اًم كزب اًموقأ ومرىمةِ مت ةؾ مةَ طمةذر قمنةف اًمنٌةل 

َ  وشمش و   عم ؾ ىمقًمف شمٌَر  وشمعةَمم:  ـ  ﴿شمع ؼم شمٌوَى
قى ةقا م ة ال شم ك  لم  ا و 

يم  ـ  * عم  نم  ة
 م ة

قن   طم ة ر  هي  ؿ  وم  د  ب  سم    ًم  ز 
ؾ  طم  َ يم  و ع 

َى قا ؿم  يم  ؿ  و  ين ه 
قا د  ىم  ر  ـ  وم  ي

ذ    وال [32-31]الالروم:﴾اًم 

 شك قمغم يمؾ مًلؿ سمَطمةْ اًموةقأ يم ةرة ا طمةزاب اعمن نمةة ذم اًمعةَب اإلؾمة مل  

 قمغم ظم أل.وأن ًمكؾ طمزب منهجف وى َمف  وأن  ذا ا طمزاب م نَومرة م ٌَهمكِ 

ومَعمق قد مـ اًم ك ؾ واًم جمع اإلؾم مل  وملكةؾ منهَضمةف وًمكةؾ رةوًةف وًمكةؾ 

ـمَةش ف  ويمؾ  ذا اًمطقاةػ ال شمل قل سمعكهَ مةع سمعةض  و ةذا سمة  ؿمةؽ  ةَ شمشةملف 

ـ  ﴿أو يشةةةملف قممةةةقأ اايةةةِ اًمًةةةَسمقِ: 
ةةة ةةةقا م  قى  ال شم ك  لم   و 

يم  ةةة ـ  * اعم  نم  
ةةة ةةةقا  م  ىم  ر  ـ  وم  ي

ذ  ةةة اًم 

َى قا  يم  ؿ  و  ين ه 
قن  د  طم  ر  هي  ؿ  وم  د  ب  سم    ًم  ز 

ؾ  طم  َ يم  و ع 
 .[32-31]الروم:﴾ؿم 

ظم صةةةِ ا مةةةر: اًم ك ةةةؾ واًم جمةةةع ذم ؾمةةةٌوؾ اًمعمةةةؾ سمَإلؾمةةة أ اًمةةةذ  يمةةةَن قملوةةةف 

اًمرؾمق  قملوف اًم  ة واًمًة أ  ةذا أمةر واضمةُ ال   لةػ وموةف اصمنةَن وال ينة ط  وموةف 

اعمج مع اإلؾم مل  قمنزان يم  يمَن يقَ   سمؾ ًمـ شمققأ ىمَةمِ اعمًلملم وًمـ ي كقؼ

وًمةةـ شمقةةقأ اًمدوًمةةِ اإلؾمةة موِ إال سمم ةةؾ  ةةذا اًم ك ةةؾ و ةةذا اًم جمةةع  ًمكةةـ رشـمةةف: أن 

يكقن ال قم ٌوِ ًمش ص أو ًمطَةشِ دون أظمر   وإى  يكقن اًم ع ُ يملف عمَ ضمَء 

 وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم . ¢قمـ اهلل ورؾمقًمف 

 ( 00:  15: 58/   698) اهلدى والنور /  
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 التعأُ احلد الفاصن بني  

 ٔالتٍظٗي البدع٘ ٘الػسع

اًمًًا  اًم َين: قمـ الد اًمشَصؾ سملم اًم عَون اًمنمقمل ذم اًمدقمقة إمم  مداظملِ:

 اهلل وسملم اًم ن وؿ اًمٌدقمل أو الز  سمًَمدقمقة إمم اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم. 

ِ  إال إذا صةةدرت مةةـ  اًمشةةوخ: اًمةةدقمقة إمم اهلل قمةةز وضمةةؾ  أوال : ال شمكةةقن صةةكوك

َ  ذم قملةةؿ اًمك ةةَب واًمًةةنِ  و ةةذا  قمةةَب  واًمعةةَب ال َ  إال إذا يمةةَن م مكنةة يكةةقن قمَعمةة

وطمةةدا ال يكشةةل طم ةةك يكةةقن قملمةةف سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ قمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ اًم ةةًَم   

 و ذا ىقطِ مهمِ ضمدا .

يمةةؾ اجل قمةةَت اإلؾمةة موِ اعمعروومةةِ اًموةةقأ وىمٌةةؾ اًموةةقأ ي ٌنةةقن اًمك ةةَب واًمًةةنِن 

ال حي ةةةَج إمم سموةةةَن ورشح  وًمكةةةـ   ن مةةةـ ال ي ٌنةةةك ذًمةةةؽ ال يكةةةقن مًةةةل    و ةةةذا

اًمٌمء اًمذ   ق سمكَضمةِ إمم سموةَن ورشح  ةق  نةَ   ء صمًَمةْ ال يدىةدن طمقًمةف يمةؾ 

اجل قمةةَت اإلؾمةة موِ اعمقضمةةقدة اًموةةقأ قمةةغم وضمةةف ا رض  إال ـمَةشةةِ واطمةةدة و ةةؿ 

 اًمذيـ ين مقن إمم اًمًلػ اًم ًَم .

ًمك ةةةةَب ومةةةةنكـ ىقةةةةق : ال يكشةةةةل اًمعةةةةَب اعمًةةةةلؿ اًموةةةةقأ أن شمكةةةةقن دقمقشمةةةةف قمةةةةغم ا

  َ واًمًنِ ومقط  وإى  يكؿ إمم ذًمؽ: وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ةًَم   ًمةوس  ةذا حتزسمة

يم  ىمد ي  قر سمعةض اًمنةَس وال  ةق شمك ةؾ طمةز   وإىة   ةق اًمقةرنن واًمًةنِ أ : ال 

سمد مةـ  ةذا اًمكةمومِ إمم اًمك ةَب واًمًةنِ مةنهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم  عمةَذا؟ ًمن ةقص 
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  وظمةةػم ¢اهلةةد   ةةد  حممةةد ذم اًمك ةةَب واًمًةةنِ وإل ةةَع ا مةةِ قمةةغم أن ظمةةػم 

َ  ذم ا طمَديْ اًم كوكِ.  اًمقرون ىمرىف صمؿ اًم َين صمؿ اًم ًَمْ  يم  ضمَء ذًمؽ رصحي

ػم   ﴿اًمك ةةَب يقةةق :  ةة ع  هم 
ي   ٌ ةة ف  اهل  ةةد   و  ةة ٌ ةةلم   ًم  َ شم  ةة  م 

د  ةة ع  ـ  سم 
ةة ق   م  ةة ؾم   اًمر 

َىم ؼ  ةة ش  ـ  ي  ةة م  و 

 ضم  
ل ف  ى    مم  و  َ شم ق   م 

ف  ًم  ق  لم  ى 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم   اؾم  ػم 

ت  م   ة َء  ؾم ة ن ؿ  و   نةَ ذيمةر  [115]النسالا :﴾ه ة

ؾمةٌوؾ اعمةةًمنلم  ب يقةةؾ: )ومةةـ يشةَىمؼ اًمرؾمةةق  مةةـ سمعةةد مةةَ شمٌةلم ًمةةف اهلةةد  ىقًمةةف مةةَ 

لم  ﴿شمقمم( سمؾ وؿ إمم مشَىمقِ اًمرؾمق  ىمَ : 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم   ػم   ؾم  ع  هم 

ي   ٌ   [115]النسا :﴾و 

 ىقطِ مهمِ ضمدا .إذا :  نَ  ء مع اًمرؾمق  ؾمٌوؾ اعمًمنلم  و ذا 

وأرضمقا مـ إظمقاىنَ الةًَيـ إن ب يكقىةقا ىمةد طمش ةقا ذم أذ ةَيشؿ  ةذا اايةِ 

َ ﴿وم  أىمؾ مـ أن يً كيوا اعمعنك  ىمَ  شمعَمم:   م ة
د  ع ة ـ  سم 
ق   م ة ؾم ة  اًمر 

َىم ؼ  ش  ـ  ي  م  و 

ةةق   َ شم  ةة  م 
ف  ةة ًم  ق  لم  ى 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم  ةة ةة ػم   ؾم  ةة ع  هم 

ي   ٌ ةة ف  اهل  ةةد   و  ةة ٌ ةةلم   ًم  ت  شم  َء  ةة ؾم  ن ؿ  و  ةة ه   ضم 
ل ف  ةة ى    مم  و 

ا ػم 
ةةة لم  ﴿عمةةةَذا ىمةةةَ :  [115]النسالالالا :﴾م   

ن  م   ً ٌ وؾ  اعم  ةةة ةةة ػم   ؾم  ةةة ع  هم 
ي   ٌ ةةة أال  [115]النسالالالا :﴾و 

ايم شك سمققًمف شمعَمم: )ومـ يشَىمؼ اًمرؾمق  مـ سمعد مَ شمٌلم ًمف اهلةد  ىقًمةف مةَ شمةقمم( 

َ  سمًَمنًةةٌِ هلةةًالء  َ  صمًَم ةة اًمةةذيـ شمةةيظمروا وضمةةَءوا مةةـ سمعةةد أراد أن يشهمنةةَ أن  نةةَ  ؿمةةو 

اًمرؾمق  قملوف اًمً أ  ظمَصِ ذم  ذا اًمقرن اًمذ  ىكـ وموف قملوهؿ أن ي طم ةقا  ةذا 

اًمٌمةةء اًم ًَمةةْ  و ةةق: وضمةةقب اشمٌةةَع ؾمةةٌوؾ اعمةةًمنلم وحتةةريؿ اجةةروج قمةةـ ؾمةةٌوؾ 

اعمًمنلم  مـ  ؿ اعمًمنقن اعمذيمقرون ذم  ذا اايِ؟  ؿ اعمشهقد هلؿ سمَجػميةِ 

ظمػم اًمنَس ىمرين صمؿ اًمذيـ يلةقيشؿ صمةؿ اًمةذيـ »ىمَ  قملوف اًمً أ:  ذم اًمقرون اًم  صمِ 

 .«يلقيشؿ

ٌ وؾ  ﴿مةةةةةةةـ أضمةةةةةةةؾ  ةةةةةةةذا ذيمةةةةةةةر قمةةةةةةةز وضمةةةةةةةؾ ذم اايةةةةةةةِ اًمًةةةةةةةَسمقِ:  ةةةةةةة ػم   ؾم  ةةةةةةة ع  هم 
ي   ٌ ةةةةةةة و 

لم  
ن  م   ً شمييةةةةد  ةةةةذا اعمعنةةةةك اعمةةةةذيمقر ذم اايةةةةِ سمةةةةٌعض ا طمَديةةةةْ  [115]النسالالالالا :﴾اعم  ةةةة

  وال طمَضمِ أن ىةذيمر ًمش ةف اًم كوكِ  يملكؿ يذيمر طمديْ اًمشر  اًم  ث واًمًٌعلم
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ِ  واطمدة  مـ صم ث وؾمٌعلم ومرىمِ  وؾموَىمف  واًمشَ د منف: أىف قملوف اًمً أ ذيمر أن ومرىم

اًم ةةل ؾمةة   لػ سمعةةدا قملوةةف اًمًةة أ  ةةذا اًمشرىمةةِ  ةةل اًمشرىمةةِ اًمنَضموةةِ  واصمنةةلم وؾمةةٌعلم 

مـ اًمشر  اإلؾم موِ  ةل  ًَمكةِ..  ةل ذم اًمنةَر  أمةر ظمطةػم ضمةدا   واطمةد مةـ صمة ث 

 ًمنَضمل واًمٌقوِ مـ اهلًَمكلم.وؾمٌعلم  ق ا

َ  ضمةةةةةدا  وًور  ضمةةةةةدا  أن ي قضمةةةةةف ذا  اًمًةةةةةًا  مةةةةةـ سمعةةةةةض  وًمةةةةةذًمؽ يمةةةةةَن سمةةةةةد و

ا صكَب ىمًَمقا: يةَ رؾمةق  اهلل! مةـ  ةل  ةذا اًمشرىمةِ اًمنَضموةِ؟ يمةَن اجلةقاب يل قةل 

َ  مع اايةِ ىمةَ :   نةَ ى طمةظ أن ذم الةديْ  « ةل اًم ةل مةَ أىةَ قملوةف وأصةكَ »متَم

وموهةةةَ قمةةةغم ىمقًمةةةف:  ر إًموهةةةَ ذم اايةةةِ  اايةةةِ ب يك ةةةػ  َ اًمن ةةةىك ةةةِ يمًَمنك ةةةِ اًم ةةةل ًمش نةةة

ق   ﴿ ةةةةةةةة ؾم   اًمر 
َىم ؼ  ةةةةةةةة ش  ٌ وؾ  ﴿سمةةةةةةةةؾ قمطةةةةةةةةػ ومقةةةةةةةةَ :  [115]النسالالالالالالالالا :﴾ي  ةةةةةةةة ػم   ؾم  ةةةةةةةة ع  هم 

ي   ٌ ةةةةةةةة و 

لم  
ن  م   ً قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ قمةةغم  يمةةذًمؽ ذم الةةديْ ب يك ةةػ   [115]النسالالا :﴾اعم  ةة

اعمًمنةةقن  اعمق ةةقدون وإىةة  ىمةةَ : وأصةةكَ .. أصةةكَ   ةةؿ  ،ىمقًمةةف: مةةَ أىةةَ قملوةةف

 ذم اايِ صمؿ اًمذيـ يلقيشؿ صمؿ اًمذيـ يلقيشؿ.

َ  ضمةةةةَء الةةةةديْ ااظمةةةةر  طمةةةةديْ اًمعرسمةةةةَض سمةةةةـ ؾمةةةةَريِ:  قمةةةةغم  ةةةةذا اًمةةةةنمط أيكةةةة

َ  أذيمةةر اًمشةةَ د منةةف:  «قملةةوكؿ سمًةةن ل» قملةةوكؿ سمًةةن ل وؾمةةنِ اجلشةةَء اًمراؿمةةديـ »أيكةة

َ  اًمرؾمةق  «اعمهديلم مـ سمعد  قمةغم ىمقًمةف:  إمم نظمر الةديْ  عمةَذا ب يق ٍمة أيكة

 «وؾمةنِ اجلشةَء اًمراؿمةديـ»و ل يمَوموةِ ومعة    ًمكنةف قمطةػ قملوهةَ:   «قملوكؿ سمًن ل»

اجلةةةةقاب قمةةةةـ  ةةةةذا اًمنك ةةةةِ ذم  ةةةةذا الةةةةديْ  واًمنك ةةةةِ ذم الةةةةديْ اًمةةةةذ  ىمٌلةةةةف  

 واًمنك ِ ذم اايِ اًم ل ىمٌله  مَ يي  و ق:

َ  أىنةةَ شملقونةةَ اإلؾمةة أ سمقاؾمةةطِ  ةةًالء اًمًةةلػ اًم ةةًَم    ب أىنةةَ ىعلةةؿ ىكةةـ  وعةة

ىعةةةةرأل اًمقةةةةرنن إال مةةةةـ ـمةةةةريقهؿ  وب ىعةةةةرأل ؾمةةةةنِ اًمرؾمةةةةق  قملوةةةةف اًمًةةةة أ إال مةةةةـ 

ِ  ال مةراء  َ  نظمةر مةـ ـمةريقهؿن  ىنةَ ؾمةنقق  طمقوقة ـمريقهؿ  ومٌقل قملونَ أن ىعرأل ؿمو 
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وال ارشموَب وال ؿمؽ وموهَ و ل: أن  ًالء اًمًلػ اًمذيـ ؾممعقا اًمقرنن واًمًنِ مـ 

َ  مشنة ¢اًمنٌةل  َ   ةؿ شملقةقا مٌونة َ  ـمرية َ  مشنةةا   همكة ا .. شملقةقا منةف قملوةف اًمًة أ مٌونة

وسموةةةةةَن اًمرؾمةةةةةق  قملوةةةةةف اًمًةةةةة أ  و نةةةةةَ ىقطةةةةةِ  ةةةةةُ أن ى ةةةةةذيمر َ داةةةةةة   سمم ةةةةةؾ  ةةةةةذا 

 اعمنَؾمٌِ: سموَىف قملوف اًمً أ ينقًؿ إمم صم صمِ أىمًَأ:

َ  و ذا أطمَديْ اًمرؾمق  اًمققًموِ  ويشعؾ  سمققًمف.. سمشعلف.. سم قريرا  ومهق يقق  ؿمو 

َ  و ةذا أطمَدي ةف اًم َ  ذيمةرت ؿمو  َ   ونىشة َ  وموًةكّ قمنةف ومو ةٌ  رشقمة شعلوةِ  ويةر  ؿمةو 

َ  مةةـ اًمةؼمد واعمةَء م ونة  وملةؿ يقةؾ ًمةف قملوةةف  ًمكةؿ ىم ةِ شمةومؿ قممةرو سمةـ اًمعةَص ظمقومة

اًمًةة أ ىمةةقال  ًمكنةةف أىمةةرا قمةةغم مةةَ ومعةةؾ  وميظمةةذىَ منةةف طمكةة    مةةـ اًمةةذ  ىقةةؾ ًمنةةَ  ةةذا 

َ  مةـ أوًم ةؽ اًم قرير؟  ق  ذا قمٌد اهلل سمـ قممرو اًمذ  وىمعّ ًمف اًمق ةِ ومهةق صةك

 اًم كَسمِ.

َ  ىقلقا إًمونَ اعمعَين  وممةـ ـمةريقهؿ  إذا :  ًالء اًمذيـ ىقلقا إًمونَ ا ًمشَظ  ؿ أيك

يم  شملقونَ ا ًمشَظ  ُ أن ى لقك اعمعَين عمَذا؟  ن اًمرؾمق  قملوف اًمً أ يقةق : 

ىكةةـ اان ييشمونةةَ اجةةؼم  ًمكةةـ اًم ةةكَ  مشةةَ د  ومةةٌذا :  ةةق  «ًمةةوس اجةةؼم يمًَمعوةةَن»

ا اجؼم طمون  ؿمَ د اًمرؾمق  ي كلؿ أومكؾ منَ ىكـ طموْ ب ىشةَ د وإىة  يشهؿ  ذ

 ضمَءىَ اجؼم  و ذا أمر مهؿ ضمدا .

وأًب قمةةغم ذًمةةةؽ مةةة   : أمةةةر اإلىًةةةَن همةةػما سمةةةيمر مةةةَ يمكةةةـ أن يشهةةةؿ: أن  ةةةذا 

ا مر ًور  شمنشوذا  ويمكـ أن يشهؿ سميىف همػم ًور   مةـ  نةَ ضمةَء االظمة  أل 

ا مر ذم اًمقرنن أو ذم اًمًنِ  ؾ يق يض اًمقضمقب  أأ ال  ا صقزم سملم اًمعل ء: أن

 يق يض اًمقضمقب؟ ظم أل ـمقيؾ ذم قملؿ ا صق .

مةةةنهؿ مةةةـ يقةةةق : ا صةةةؾ ذم يمةةةؾ أمةةةر اًمقضمةةةقب إال ًمقرينةةةِ  ومةةةنهؿ مةةةـ يقةةةق : 

ا صةةةؾ وموةةةف االؾمةةة كٌَب إال ًمقرينةةةِ  مةةةنهؿ مةةةـ يقةةةق : ال يشهةةةؿ مةةةـ ا مةةةر  ء إال 
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ق  و ةةةق الةةةؼ: أن ا مةةةر يشوةةةد اًمقضمةةةقب إال سمقرينةةةِ  واًمةةةراضم  قمنةةةد قملةةة ء ا صةةة

 ًمقرينف.

ًمةةةق ال  ةةةذا وةةةَقمّ ا وامةةةر ذم اًمقةةةرنن يملهةةةَ ؾمةةةد   إذا ىملنةةةَ ال يشهةةةؿ مةةةـ ا مةةةر 

 ء إال ًمقرينِ  َت اسمكْ قمـ اًمقراةـ؟!! وأىَ أذيمر ًمكؿ ىم ِ: ضمر  ظم أل سملم 

رضمللم أطمدلَ ؾملشل اعمنهٓ وااظمر حترير  الزب  يقق   ذا الزب سمًَمقق  

َ  إال سمًَمنًةٌِ ًملقةراةـ  اعمةذ ُ اًمةذ  ا  ظمػم ذم قملؿ ا صق  أن ا مر ال يشود ؿمو 

 يمَن قملوف اًمًلػ اًم ًَم  أن ا مر يشود اًمقضمقب إال ًمقرينِ.

وىمةةةةع ظمةةةة أل سمةةةةلم اًمةةةةرضمللم وميىةةةةَ ى ةةةةكّ اًمرضمةةةةؾ اًمةةةةذ  ي ٌنةةةةك أن ا مةةةةر يشوةةةةد 

َ  حتةّ رةَؾمةِ ذًمةؽ الةز   ىملةّ ًمةف: ا مةر ؾمةهؾ إن ؿمةَ ء اًمقضمقب ويمَن مرًوؾمة

اهلل! وأىةةّ سمًَمنًةةٌِ إًموةةف وةةعوػ ذم اًمعلةةؿ ًمكةةـ ؾمةةيدًمؽ قمةةغم ـمريةةؼ  ىمةةَ : مةةَ  ةةق؟ 

ىملّ: يمل  أمر  سمٌمء سمًَم عٌػم اًمًقر : ـمةنش  مةَ معنةك: ـمةنش؟ يعنةل: أقمةرض 

َ  سمٌقمراوةؽ  ؾمةوكرر  قمـ  ذا ا مر وال شمٌَزم سمف ويميىةؽ ب شمًةمعف  وؾموكةوؼ ذرقمة

َ  ويبكةةُ  ويقةةق  ًمةةؽ : يةةَ أظمةةل! مةةرارا  أىةةَ ا مةةر ـمةةنش  و كةةذا طم ةةك يكةةوؼ ذرقمةة

نمةةر  رةةذا اًمٌمةةء وأىةةّ ال شمًةة جوُ! ىمةةؾ ًمةةف: يةةَ ؾمةةود ! أىةةّ ىملةةّ: أن ا مةةر ال 

يشوةةةد اًمقضمةةةقب إال طموةةةن  يكةةةقن معةةةف ىمرينةةةِ وأىةةةّ ب شمكةةةؿ ىمرينةةةِ إمم  ةةةذا ا مةةةرن 

وًمذًمؽ أىَ أقمَملؽ قمغم مذ ٌؽ!  ذا القوقِ شمعطوؾ اًمن قص.. شمعطوةؾ ا وامةر 

 اًمنمقموِ.

ًمكةـ طمةديْ نظمةر:  «ًموس اجؼم يمًَمعوَن»الديْ اًم َين: ومًَمشَ د: اان طمي 

والةةةديْ  ةةةذا ًمةةةف منَؾمةةةٌِ ـمريشةةةِ ضمةةةدا   يقةةةق   «اًمشةةةَ د يةةةر  مةةةَ ال يةةةر  اًمبَةةةةُ»

: أن مقؾمك قملوف اًمً أ طمون  ذ ُ عمنَضمَة رسمف  أظمؼما أظمقا  ةَرون ¢اًمرؾمق  

كةـ سمين ىمقمف قمٌدوا اًمعجؾ  طمون  أظمؼما سمَجؼم ب يبكةُ مقؾمةك قملوةف اًمًة أ  ًم
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طمون  وصؾ إمم ىمقمةف ووضمةد ؿ ومعة   يعٌةدون اًمعجةؾ يمَىةّ ا ًمةقاح اًم ةقراة اًم ةل 

َ  ؿمةديدا  وأًمقةك ا ًمةقاح  طموةن  أظمةؼم اجةؼم ب  أىزهلَ اهلل قملوف ذم يدا ومبكُ همكةٌ

َ  ؿمةةديدا  وأًمقةةك ا ًمةةقاح و ةةق  يبكةةُ  طموةةن  رأ  اعم ةةؼم قمنةةف شمةةيصمر وهمكةةُ همكةةٌ

 همكٌَن.

ومةةنكـ  ةةذا ا وامةةر اًم ةةل شميشمونةةَ مةةَ يةةدرينَ  «بَةةةُاًمشةةَ د يةةر  مةةَ ال يةةر  اًم»إذا : 

اًمشةةةةَ د يةةةةر  مةةةةَ ال يةةةةر  »أيشةةةةَ يمَىةةةةّ سم ةةةةوبِ الةةةةزأ  أو يمَىةةةةّ سم ةةةةوبِ اًملطةةةةػ: 

 .«اًمبَةُ

لم  ﴿ظم صةةِ اًمكةة أ: اًمنةة ذم ىمقًمةةف: 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم  ةة ةة ػم   ؾم  ةة ع  هم 

ي   ٌ ةة ..  [115]النسالالا :﴾و 

ن «ء اًمراؿمةةديـ مةةـ سمعةةد قملةةوكؿ سمًةةن ل وؾمةةنِ اجلشةةَ»..  «مةةَ أىةةَ قملوةةف وأصةةكَ »

ذًمؽ  ن  ًالء ىقلقا ًمنَ اًمقةق  واًمشعةؾ واًم قريةر.. ىقلةقا اًملشةظ واعمعنةك  وًمةذًمؽ 

 وم   قز ًمنَ إال أن ىشهؿ اًمقرنن واًمًنِ قمغم مَ يمَن قملوف اًمًلػ اًم ًَم .

ومةةةـ  نةةةَ يةةةي  أمةةةر قم ةةةوؿ ضمةةةدا  و ةةةق: يموةةةػ ىًةةة طوع أن ىموةةةز  ةةةذا ؾمةةةنِ  و ةةةذا 

  إذا  ء ومعلةةف اًمًةةلػ اًم ةةًَم  ىشعلةةف ًملًةةٌُ سمدقمةةِ؟ مةةـ ـمريةةؼ اًمًةةلػ اًم ةةًَم 

 اًمذ  ؾمٌؼ ذيمرا  ب يشعلف اًمًلػ اًم ًَم  ال ىشعلف.

و ةةةذا يملةةةف ذم إـمةةةَر اًمةةةديـ.. ذم إـمةةةَر اًمعٌةةةَدات  أمةةةَ ذم إـمةةةَر اًمعةةةَدات ومةةةَ مر 

َ  مـ يم َب أو ؾمنِ.  واؾمع ضمدا  مَ ب  ًَمػ ى 

مةةِ قمةةغم اًمك ةةَب إذا قمرومنةةَ  ةةذا القوقةةِ  إذا : ومةةنكـ  ةةُ أن شمكةةقن دقمقشمنةةَ ىمَة

واًمًةةةنِ ومةةةنهٓ اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   مةةةـ اًمةةةذ  يمكنةةةف أن ي كقةةةؼ رةةةذا ا مةةةقر؟  ةةةق 

اًمرضمةةؾ اًمعةةَب  إذا : اًمعةةَب  ةةق اًمةةذ  ينٌبةةل أن ي ةةقمم اًمةةدقمقة و ةةق اًمةةذ  ينٌبةةل أن 

 ي قمم إىمَمِ الجِ.

يم ػم مـ إظمقاىنَ ـم ب اًمعلؿ يقةق : أىةَ اضم معةّ مةع اًمشةوخ اًمشة ين ىمةد يكةقن 
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   أو اضم معةةةةّ مةةةةع اًمةةةديم قر ومةةةة ن يعلةةةةؿ اًمنمةةةةيعِ ذم اجلَمعةةةةِ  ؿمةةةوخ يمٌةةةةػم أز ةةةةر

ويقةةق : ىمةةَ  يمةةذا ويمةةذا وأىةةَ أىممةةّ الجةةِ قملوةةف  ال يطلةةع سموديةةف  ةةذا ـمقيلةةُ قملةةؿ 

ًموس سمعَب  ـمًَمُ قملؿ ًموس سمطًَمُ قملؿ  إى   ق مٌ دئ ذم ـملُ اًمعلؿ مةع ذًمةؽ 

اًمةديم قر  ي ـ سميىف اؾم طَع أن يقوؿ الجِ قمةغم ذا  اًمشةوخ ا ز ةر   أو قمةغم  ةذا

 اجلَمعل.

َ : يةةةةَ إظمقاىنةةةةَ! ال شم كمًةةةةقا يم ةةةةػما  مةةةةـ طموةةةةْ أىكةةةةؿ  وميىةةةةَ أىمةةةةق  هلةةةةًالء ىَصةةةةك

شمًةة طوعقن أن شمٌلبةةقا اًمةةدقمقة  أمةةَ أن حتملةةقا اًمةةدقمقة ذم أىشًةةكؿ يمةة  ومهم مق ةةَ 

مةةةـ مشةةةَ كؿ ومهةةةذا واضمةةةٌكؿ  أمةةةَ أن شمنقلةةةقا اًمةةةدقمقة سميدًم هةةةَ مةةةـ اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ 

 ومهذا إى  ي علؼ سمي ؾ اًمعلؿ.وقمغم مَ يمَن قملوف اًمًلػ اًم ًَم  

مةـ  نةةَ ىةةي  إمم اايةةِ وًمعلةةف يكةةقن يشَيةِ اجلةةقاب قمةةـ  ةةذا اًمًةةًا  اًم ةةَين ىمةةَ  

قن  ﴿شمعَمم:  ل م  ع  ن  ؿ  ال شم  ر  إ ن  يم  يم  ؾ  اًمذ  قا أ    ي ًم  َؾم  ومةَعمج مع اإلؾمة مل  [0]األنبيالا :﴾وم 

 ىمً ن مـ طموْ اًمعلؿ:

 واضمةُ  واضمةُ اًمةذ  ًمةوس ىمًؿ قمَب  وىمًؿ همػم قمَب  وقمؾ يمؾ مـ اًمقًةملم

سمعةَب أن يًةي  أ ةؾ اًمعلةةؿ  وواضمةُ  ةًالء أن  وٌةقا مةةـ ؾمةيًمق ؿ  يمة  ىمةَ  قملوةةف 

وًمةذًمؽ شمكةقن  «مـ ؾم ؾ قمـ قملؿ ومك مف أجلؿ يقأ اًمقوَمةِ سملجةَأ مةـ ىةَر»اًمً أ: 

اًمن وجةةِ إذا ىمٍمةةة اًمعلةةة ء ذم اًمقوةةةَأ سمقاضمةةةُ اًمةةةدقمقة ومًةةةوققأ رةةةذا اًمقاضمةةةُ مةةةـ ال 

مةـ دويشةؿ  و ةةذا  ةق اًمقاىمةع اًموةقأن وًمةذًمؽ ومةنكـ ىكةةذر  يًة كؼ أن يقةقأ سمةف و ةؿ

يمؾ مـ  ًالء و ًالء أن يقٍموا ذم واضمٌهؿ  ىكذر اًمعل ء أن يقٍموا ذم اًمقوَأ 

سمقاضمُ اًمدقمقة إمم اهلل قمز وضمؾ قمغم اعمةنهٓ اًمةذ  ؾمةٌؼ سموَىةف  وىكةذر همةػم ؿ أن 

ذر ؿ أن ي قًمةةقا اًمقوةةَأ سمةة   ةةُ قمةةغم همةةػم ؿ وال يًةة طوعقن  ةةؿ أن يققمةةقا سمةةف ىكةة

 يققمقا سمف   ذا مَ قمند  أظمػما  سمًَمنًٌِ هلذا  ىعؿ.
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إذا يمةةةَن  ةةةذا اان يمةةة أ يعنةةةل: قمةةةَأ يممةةةنهٓ  إذا أردىةةةَ شمٌوَىةةةف سم ةةةقرة  مداظملةةةِ:

ظمَصةةِ ًممظمةةقة اًمةةذيـ اضم معنةةَ رةةؿ ذم  عوةة هؿ وسمًَم ةةَزم قمنةةد ؿ معهةةد  اًم ةةقرة 

َ   ؿ مً يضمريـ مٌنك ضمعلق َ يمجمعوِ ومدرؾمِ  قمند ؿ سمشكؾ خم ٍم: أىف.. ـمٌع

وموهةةةَ اعم قؾمةةةط واًم ةةةَىق   اًم ةةةدريس قمنةةةد ؿ.. أمةةةر اًمةةةدقمقة قمةةةؼم طم ةةةص سمةةةدروس 

يمييشَ معهد سمشكؾ من ؿ  ًمكـ ال يقضمد م    أمػم يديـ اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم سمطَقم ةف 

طم ةةك ذم ا مةةقر اعمٌَطمةةِ ومةةٌن قميصةة يمةةيى  قميصةة اهلل مةةَ قمنةةد ؿ  ةةذا ا مةةر  وإىةة  

قة ذم اعمعهةةد وظمةةَرج اعمعهةةد   ةةذا قمنةةد ؿ رةةةوس وىَةةةُ رةةةوس ًم ن ةةوؿ أمةةر اًمةةدقم

اًم ةةقرة اًم ةةل قمنةةد ؿ  ومكةةَن اًمًةةًا  يعنةةل:  ةةؾ  ةةذا يع ةةؼم دظملنةةَ ذم اًم ن ةةوؿ اًمبةةػم 

 منموع أأ  ذا... ؟

 ال  ال  ذا أمر إدار  ال سمد منف.  اًمشوخ:

 وإن ؾممقا سمبػم.. ؾممقا م     عوِ ...؟  مداظملِ:

 ىعؿ.  ال هيمنَ ا ؾم ء سمقدر مَ هيمنَ اعمًموَت  اًمشوخ:

طموةن  ؾمة ؾ قمةـ اًمشرىمةِ ب يقةؾ  ةؿ أقمطةَ ؿ  ¢ومذيمرت هلةؿ أن اًمنٌةل  مداظملِ:

اؾمةةةةؿ مةةةة    أ ةةةةؾ اًمًةةةةنِ أو يمةةةةذا  وإىةةةة  وصةةةةػ طمةةةةَهلؿ  ومةةةةٌن قمروةةةة ؿ طمةةةةًَمكؿ إمم 

 اًمك َب واًمًنِ .. 

أظمل! اًم ن وؿ اعمً نكر  ق اًم ن وؿ اًمذ  يراد سمف إىمَمِ دوًمِ مًةلمِ ذم  اًمشوخ:

ًةةة نكر  ةةةق اًمةةذ  شم  ةةةذ اًمقؾمةةةَةؾ ًملقوةةَأ سم ةةةقرة وةةةد دوًمةةِ همةةةػم مًةةةلمِ  اًم ن ةةوؿ اعم

 الكؿ اًمقَةؿ وًموس اًم ن وؿ اًمذ   ق شمن وؿ قململ.

ىكـ.. ًمعؾ سمعض الًَيـ يعلؿ أن دقمقشمنَ ىمَةمةِ قمةغم أؾمَؾمةلم اصمنةلم  وىةر  

أىف ال طموَة وال ىجةَة ًملمًةلملم مةـ  ةذا اًمةذ  اًمةذ  ران رةؿ ذم يمةؾ سمة د اإلؾمة أ 

يموةةزشملم: اًم  ةشوِ واًمؽمسموةِ  حتقوةةؼ اًم  ةشوِ وحتقوةةؼ مةع ا ؾمةػ إال قمةةغم  ةَشملم اًمر
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اًمؽمسموةةةِ  ةةةذا ال سمةةةد ًمةةةف مةةةـ شمن ةةةوؿ  ًمكةةةـ اًم ن ةةةوؿ يةةةدور قمةةةغم اًمنَطموةةةِ ا ومم و ةةةل 

اًم  ةةةشوِ   ةةةق اعمق ةةةقد رةةةَ يمةةة  رشطمةةةّ ذًمةةةؽ مةةةرارا  وشمكةةةرارا    ةةةق: ىموةةةَأ اًمعلةةة ء 

اًمك ةػمة سمقاضمٌهؿ اًمعلمل أن ييظمذوا  ذا اًمؽماث اًمذ  ورصمنَا مةـ اًمقةرون اًمك ةػمة و

ضمدا   ودظمؾ ذم  ذا اًمؽماث مةَ ًمةوس منةف شمةَرة  ظمطةي   وشمةَرة  ىم ةدا  ويموةدا  سمَإلؾمة أ  

ال سمد هلًالء اًمعل ء مـ أن يققمقا سمقاضمُ شم ةشوِ  ةذا اإلؾمة أ  ةَ دظمةؾ وموةف  ةَ 

 ةةق سمةةر ء منةةف  عمةةَذا؟ ًمو كقةةؼ أصمةةر  ةةذا اإلؾمةة أ ذم اعم مًةةكلم سمةةف يمةة  حتقةةؼ ذم 

َ   ال ؿمؽ أن إؾمة منَ اًموةقأ يمشكةر ال يمكةـ أن ا وًملم اعم مًكلم سمف إؾم  َ  صَومو م

َ  اعمع زًمِ واجقارج  ي قر أىف م شك  يموػ و نَ  ومر  يم ػمة ضمدا   ـ ذيمرىَ نىش

واإلسمَووِ واًمشوعِ واًمراومكِ وإمم نظمرا  يمةؾ  ةًالء يةدقمقن اإلؾمة أ  ومةٌذا : ال سمةد 

ًمنةةَس  ىكةةـ ىملنةةَ مةةـ أن يقةةقأ اًمعلةة ء سمقاضمةةُ شم ةةشوِ  ةةذا اإلؾمةة أ وشمقديمةةف إمم ا

َ  ذم ىمقًمف شمعَمم:  قن  ﴿نىش ل م  ع  ن  ؿ  ال شم  ر  إ ن  يم  يم  ؾ  اًمذ  قا أ    ي ًم  َؾم   .[0]األنبيا :﴾وم 

 ( 00: 36: 03/ 735) اهلدى والنور /

 (  00: 56: 08/ 735) اهلدى والنور /
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 احلصبٗٛ ٔالعىن اجلىاع٘

 الزسموِ ذم اإلؾم أ حمرمِ. اًمشوخ:

 طر  اًمكًَمِ.حمرمِ! ... اًم مداظملِ:

ًمكةةـ اًم جمةةع واًم ك ةةةؾ سمةةدون حتةةزب سمكوةةةْ ال ىقٌةةؾ مًةةلملم نظمةةةريـ  اًمشةةوخ:

معنَ قمغم أؾمَس اًمك َب واًمًنِ وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم   ذا ال سمد منةف  ًمكةـ 

َ   َقمةةِ قمةةغم  َقمةةِ ويملهةةؿ داظملةةلم ذم داةةةرة اإلؾمةة أ  ةةذا ال  ةةقز   ًمةةوس حتزسمةة

ـ  ﴿وأن اهلل قمةةةز وضمةةةؾ يقةةةق : 
ةةة ةةةقا م  قى  ال شم ك  لم   و 

يم  ةةة ؿ   *اعم  نم   يةةةن ه 
ةةةقا د  ىم  ر  ـ  وم  ي

ذ  ةةة ـ  اًم 
ةةة م 

قن   طم  ر  هي  ؿ  وم  د  ب  سم    ًم  ز 
ؾ  طم  َ يم  و ع 

َى قا ؿم  يم   .. ومهم نل؟ [32 - 31 ]الروم:﴾و 

 ومهمّ ىعؿ. مداظملِ:

  ذا  ق. اًمشوخ:

 أىَ .... اًمؼمعمَن ذم اًمطريؼ اًمديمقراـمل  ؾ  قز هلؿ؟ مداظملِ:

لـ اًمؼمعمَن أىف حيكؿ رشيعةِ اإلؾمة أ سم شَصةولهَ ومة  ال مَ  قز  مَ يع اًمشوخ:

َ : االى  َسمةةَت اًم ةةل دمةةر    ةةقز اًمةةدظمق  ذم م ةةؾ  ةةذا اًمؼمعمةةَن   ةةذا أوال   وصمَىوةة

َ  وىمع قمندىَ ذم قم ن   ذا ظم أل اإلؾم أ  اًموقأ ذم سمعض اًمٌ د اإلؾم موِ وطمدي 

نًَء وم  ومَةةدة ن  ن االى  َب سمكوْ يشؽم  وموف يمؾ اًمرضمَ  سمؾ يشؽم  وموف طم ك اًم

  ذا االى  َب ... ووموف اًم ًَم  واًمطًَم   ووموف اًمزاين واًمشَؾمؼ وإمم نظمرا.

 (19a/00:15:24)رحلة النور 
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 التٍظٗي وَ أجن الدعٕٚ

ؿموخ  نةَ  قمةغم اًمًةَطمِ  ةَ يةر   َقمةِ فمهةرت ضمديةدة  دممةع سمةلم  مداظملِ:

جل قمةةةِ اجل قمةةةِ اًمًةةةلشوِ و َقمةةةِ اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم  وذًمةةةؽ أيشةةةؿ يةةةرون أن ا

اًمًةةةةةلشوِ همةةةةةػم من مةةةةةلم  وهمةةةةةػم واىمعوةةةةةلم  وموةةةةةيشمقن إمم اجل قمةةةةةِ اًمًةةةةةلشوِ سمةةةةةًَم ن وؿ 

 وسمًَمقاىمعوِ يم  يزقممقن   ؾ  ذا اجل قمِ رشقموِ؟

واهلل  ةةذا اجلةةقاب قملوةةف ي شةةرع مةةـ معرومةةِ مةةَ يعنةةقن سمةةًَم ن وؿ   ىةةف يمةة   اًمشةةوخ:

ارس ىملنةةةةَ أيم ةةةةر مةةةةـ مةةةةرة شمن ةةةةوؿ اًمةةةةدروس واًملقةةةةَءات ومهةةةةق أؿمةةةةٌف مةةةةَ يكةةةةقن سمَعمةةةةد

ا  اًمن َموِ  ومهةذا ال أطمةد  ةَد  ذم ضمةقاز ذًمةؽ  ومةٌن ومة   اعمةدارس ب يكةـ معهةقد 

ذم قمهةةد اًمرؾمةةق  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ وإىةة  طمةةدث ذًمةةؽ ومةةو  سمعةةد  وال ؿمةةؽ أن 

 ذا ىقع مةـ اًم ن ةوؿ  وال إىكةَر ذم ذًمةؽ  أمةَ إذا يمةَىقا يق ةدون سمةًَم ن وؿ يمة   ةق 

واالؾمةة عداد ًمل ةةروج قمةةغم الةةَيمؿ واىمةةع يم ةةػم مةةـ اجل قمةةَت  ةةق اًمعمةةؾ اًمنةة  

َ ال  ةةةقز أوال   وصمَىو ةةةَ: ؾمةةةوكقن م ةةةػم اجل قمةةةِ اًمًةةةلشوِ اًم ةةةل  ةةة اعمًةةةلؿ ومهةةةذا ـمٌع 

حتةةةَو  أن دممةةةع سمةةةلم اًمةةةدقمقة ًملًةةةلػ وسمةةةلم أؾمةةةلقب اًم ن ةةةوؿ قمنةةةد سمعةةةض اجلةةةػ 

أيشةةةؿ ؾمةةةقأل ال يكقىةةةقن ال ؾمةةةلشولم وال إظمةةةقاىولم يمةةة  يقةةةَ  قمةةةـ سمعةةةض اًمطوةةةقر إىةةةف 

ا إال إذا شمشرغ هلَ يمشين أ  قممؾ قملمةل ال سمةد ىيس مشو فن  ن اًمدقمق ة ال شمنج  أسمد 

ًمةةف مةةـ اًم   ةةص ومةةٌذا مةةَ ظملةةط اإلىًةةَن سمةةلم ىةةقع مةةـ اًمعمةةؾ وىةةقع نظمةةر ب يةة قـ ال 

  ذا وال  ذا.

ا:  ن ىموةةةَأ يمةةؾ  َقمةةةِ سمقاضمةةُ مةةةـ اًمقاضمٌةةةَت إقمةةغم أىنةةةَ ىقةةق  ىكةةةـ داةةة   وأسمةةةد 
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ة دممعهةةؿ و ةةل داةةةرة اًمكشَةوةةِ  ةةذا ال سمةةد منةةف  ًمكةةـ سمنمةةط أن يكةةقن حتةةّ داةةةر

اإلؾمة أ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةنِ وقمةةغم مةةَ يمةةَن قملوةف ؾمةةلشنَ اًم ةةًَم   ومًَم   ةةص ذم 

: اعمةةدير  اًمعمةةؾ  ةةذا أمةةر ال ينكةةر  ًمكةةـ اجلةةط سمةةلم  ةةذا وسمةةلم  ةةذا ال  ةةقز  وممةة   

 َ ةةة .. ال يمكةةةـ أن يكةةةقن مدرؾم  اإلدار   مةةةدير اعمدرؾمةةةِ ال يمكةةةـ أن يكةةةقن معلةةة  

ا  قمملةف إدار   يمةذًمؽ اعمكةدث واعمشنة ال يمكةـ ًملكديْ ذم اًم شًػم إمم نظمر

ان  ن قمملةةةةةةف شمعلومةةةةةةل  و كةةةةةةذا مةةةةةةَ يقةةةةةةَ  ذم ا ومةةةةةةراد يقةةةةةةةَ  ذم  أن يكةةةةةةقن مةةةةةةدير 

َ  ومةةٌذا أرادوا  َقمةةِ مةةـ اًمًةةلشولم أن  معةةقا سمةةلم شمعلةةوؿ اًمةةدقمقة  ةة اجل قمةةَت متَم 

 َ.وسملم اًم ن وؿ ظمَصِ إذا يمَن مـ اًمنقع اًمذ  ال ينمع ومقد ظمنوا وب يرسمكقا ؿمو   

 (00:04:47/ (7فًاوى رابغ ))

 

 ِن ٍِاك وَ ِٕ ضمف٘ العكٗدٚ حسن٘ املٍّج؟

يقةةةق  اًمًةةةَةؾ: أرضمةةةق مةةةـ اًمشةةةوخ أن يقوةةة  ًمنةةةَ اًمشةةةر  القوقةةةل سمةةةلم  مداظملةةةِ:

َ قمل   سمين  ذيـ  ة ومنهج  َ  وسملم اًمًلشولم قمقود  ة واإلظمقاىولم منهج  اًمًلشولم قمقود 

 ػم مةـ ـملٌةِ اًمعلةؿ يقعةقن ذم ا و  اعمذ ٌلم لَ اًمًَةديـ ذم ضمزيرة اًمعرب  ويم

 مـ طموْ ال يشعرون.

رسم  يمكننَ أن ىقق : سميىنَ ذم ا مس اًمقريُ يمةَن ذم سمعةض مةَ شمكلمنةَ  اًمشوخ:

َ هلذا اًمًًا  أو سمعض اجلقاب  ومٌىنَ ىملنَ: إن اإلؾم أ  وموف مَ يمكـ أن يكقن ضمقاسم 

َ ىمَة   قمغم اًم ك َب واًمًةنِ وقمةغم  ُ أن يشهؿ يملو َ مـ يمؾ ضمقاىٌف ومه   صكوك 

مةةنهٓ اًمًةةلػ اًم ةةًَم  ر  اهلل قمةةنهؿ  وىملنةةَ: أن اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِ إىةة  شمقةةقأ قمةةغم 

يملم لم اصمن ةلم  و ةذا اصةط ح ضمرينةَ قملوةف  ولةَ: أىةف ال سمةد مةـ اًم  ةشوِ واًمؽمسموةِ  



 العنل اجلناعي --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

373 

ورشطمنةةَ أن اعمق ةةقد سمًَم  ةةشوِ:  ةةق أن ي قضمةةف أ ةةؾ اًمعلةةؿ إمم أن يشهمةةقا اإلؾمةة أ 

وقمةةةغم مةةةنهٓ اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   صمةةةؿ أن يننمةةةوا  ةةةذا اًمعلةةةؿ  مةةةـ م ةةةدريف اًم ةةةَومولم 

اًم كو  سملم ا مِ اعمًلمِ   ذا  ق اًمنقطِ أو اًمريموزة ا ومم ًملدقمقة اًمًلشوِ: أن 

َ: قمةغم  َ ء قمةغم اعمةنهٓ اعمةذيمقر  نىش ة َ مـ يمؾ ضمقاىٌةف سمنة يشهؿ اإلؾم أ ومه   صكوك 

 يم َب اهلل وطمديْ رؾمق  اهلل ومنهٓ اًمًلػ اًم ًَم .

 ةةذا اعمهمةةِ ال يًةة طوع أن يةةنهض رةةَ ومةةرد وال قمنمةةة وإىةة  ينٌبةةل أن  وىملنةةَ: إن

ا ًمقأل اعمًًمشِ مـ قمل ء اعمًلملم ذم أىمطةَب أرض اإلؾمة أ يملهةَ  صمةؿ  َيققأ ر

ينٌبل أن يقؽمن مع  ذا اًم علوؿ واًمننم هلذا اعمشهقأ اًم كو  ًممؾم أ.. أن يقؽمن 

 معف شمرسموِ اعمًلملم قمغم  ذا اإلؾم أ اًم كو .

ا قمةةـ   ةةذا  ةةق اعمةةنهٓ  وًمةةوس جمةةرد ادقمةةَء  وأن يكةةقن اًمةةداقمل أو اًمداقموةةِ سمعوةةد 

اًمشهةةؿ اًم ةةةكو  قمةةغم  ةةةذا اعمنهةةَج  صمةةةؿ  ةةق ينةةةَد  وي ةةو  أن دقمقشمةةةف ىمَةمةةِ قمةةةغم 

 اًمك َب وقمغم اًمًنِ  صمؿ ال  ء أيم ر مـ جمرد  ذا اًمدقمق .

وىكـ ىعرأل سمًَم جرسمِ مـ يم ػم مـ اجل قمَت اإلؾم موِ  وًمًنَ سمكَضمِ إمم أن 

ىًةمل سمعكةهَن  ن اًمبَيةِ إىة   ةق اًم ةذيمػم واًمةذيمر  شمنشةع اعمةًمنلم: ىعةرأل سمعةةض 

اجل قمَت اإلؾم موِ اًم ل هلَ قمنَيِ أو ؿمٌف قمنَيِ سم  ىقق  ىكةـ ذم اًمنمةط اًم ةَين 

اًمذ  ينٌبل أن يققأ سمف اًمدقمَة إمم اإلؾم أ أال و ق: اًمؽمسموِ  أو مَ يًمك سمًَمًةلق  

اجل قمَت يمنَ ىرا ؿ   معقن يمؾ ًموةؾ  ذم سمعض االصط طمَت  إن سمعض  ًالء

 عِ ًموكوق َ سمًَم  ة واًمعٌَدة وىموَأ اًملوؾ  وال سميس مـ ىموَأ  وًمكـ يشؽمط ذم 

دىَ قمةةغم اعمةةنهٓ اًم ةةكو  ًمشهةةؿ اإلؾمةة أ  يشةةؽمط أال يكةةقن ىموةةَأ نذًمةةؽ إذا مةةَ اؾمةة 

اًملوؾ  َقمو َ  أ : قمغم اًم داقمل يم  يمَن يشعؾ  ةًالء ي ةداقمقن ذم يمةؾ أؾمةٌقع أن 

معقا ًمولِ اجلمعِ ًموكوقا اًملوؾ  صمؿ يمَىقا سمًٌُ سمعد ؿ قمـ دراؾمِ اإلؾم أ مـ   
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ال »م ةةةةدريف يمةةةة  ذيمرىةةةةَ يمةةةةَىقا ذم همشلةةةةِ شمَمةةةةِ قمةةةةـ ىمقًمةةةةف قملوةةةةف اًم ةةةة ة واًمًةةةة أ: 

ا سمَؾمةةةؿ إصةةة ح اًمنشةةةقس   «   ةةةقا ًمولةةةِ اجلمعةةةِ سمقوةةةَأ وال يشَر ةةةَ سم ةةةوَأ ومهةةةؿ إذ 

 ةةةذا اًملولةةةِ اًم ةةةل يشةةةك  وحتًةةةلم اًمًةةةلق  يمةةةَىقا  معةةةقن سمعةةةض هايةةةَ ؿ إلطموةةةَء

ا أن شمقةةةةقأ ىمَةمةةةةِ اإلؾمةةةة أ سمم ةةةةؾ  ةةةةذا قمةةةةـ إطموَة ¢اًمرؾمةةةةق   هةةةةَ  ومكوةةةةػ يمكةةةةـ إذ 

 اعمشهقأ اجَـمي سمًَمًنِ  سمؾ سمًَمعٌَدة اًم ل ضمَء رَ اإلؾم أ.

ًمذًمؽ وم  سمد مـ أن يققأ يمؾ اًمدقمَة اإلؾمة مولم يمةؾ سمكًةٌهؿ.. أىةَ ال أدقمةل أن 

ا  أ : أن يكقن يمةؾ  َقمةِ يكقىةقا قمغم يمؾ  َقمِ إؾم موِ أن شمعمؾ قمم   واطمد  

ومقهةةةةَء  أو أن يكقىةةةةقا حمةةةةدصملم  أو أن يكقىةةةةقا مشنةةةةيـ  وًمكةةةةـ ال سمةةةةد ًمكةةةةؾ  ةةةةذا 

َ م شقةةلم قمةةغم مةةنهٓ واطمةةد ال   لشةةقن ذم اعمةةنهٓ وإن  ةة اجل قمةةِ أن يكقىةةقا  وع 

يمةةةَىقا   لشةةةقن ذم االظم  َصةةةَت ًمكةةةـ دممعهةةةؿ داةةةةرة اإلؾمةةة أ قمةةةغم اعمشهةةةقأ 

َ أن شمكةةقن يملمةةِ اعمًةةلملم واطمةةدة   وأن اًمًةةلشل اًم ةةكو   ومةةٌذا يمةة ةة َىقا يريةةدون طمق 

ىمةقا  َقمةِ اعمًةلملم ومعلةوهؿ أن يكقىةقا ر  ش  ال ي  أشمكقن  َقم هؿ  َقمِ واطمةدة  و

َ  و  قمةةغم مةةنهٓ واطمةةد  صمةةؿ مةةـ يمةةَن يًةة طوع مةةنهؿ أن حيقةةؼ  ةةذا اعمةةنهٓ قملةة    عةة

َ أو أؿمةةة ةة  َص وإىةةة  ومعلةةوهؿ أن ي ٌنةةةقا  ةةذا اًمعلةةةؿ  و ةةةذا ال يعنةةل أن ي ٌعةةةقا ؿم   

َ: ينٌبل أن يققأ سمف ا ًمقأل مـ قمل ء اعمًلملم ًمكـ قمغم منهٓ  ا مر يم  ىملنَ نىش 

 واطمد.

وًمةةةذًمؽ يمنةةةَ ذم سمعةةةض اعمةةةًمترات اًم ةةةل دقمةةةّ اعمةةةًمتريـ إمم أن ينطلقةةةقا ذم 

دقمةةقهتؿ اعمًةةلملم إمم ديةةنهؿ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ اىمؽمطمنةةَ مةةع سمعةةض إظمقاىنةةَ أن 

قن دقمةةةقة اًمةةةدقمَة ىمَةمةةةِ قمةةةغم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  يكةةةؿ إمم  ةةةذا اًمةةةدقمقة  أ : أن شمكةةة

ا مةـ  ومَىمؽمطمنَ أن يكؿ إمم ذًمؽ: وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم   ومنكـ ىر  أن يم ةػم 

َ  سمم ةةةةؾ  ةةةذا اًمنمةةةةط و ةةةق: أن يكةةةةقن ومهةةةؿ اًمك ةةةةَب  : ال هي مةةةةقن ومكريةةة اًمةةةدقمَة أوال 
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َ وسم ةقرة ـمٌوعوةِ والزأ  ةذا  واًمًنِ قمغم منهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم   ال هي مةقن ومكري ة

اال ة  أ أال هي مةقا رةذا ذم ذوات ىشقؾمةهؿ  وسمعكةهؿ ىمةد يقةق  سملًةَىف: سمةين قمدأ 

 ةةةةذا اًمةةةةنهٓ  ةةةةق اًم ةةةةكو  وًمكةةةةـ ال حيققةةةةف  عمةةةةَذا؟  ىةةةةف ال يًةةةة شود مةةةةـ ضمهةةةةقد 

ا: سمعةةةض  اعم    ةةةلم ذم اًمةةةدقمقة إمم اإلؾمةةة أ قمةةةغم وةةةقء اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  ومةةةٌذ 

  ةذا اعمةنهٓ اجل قمَت طمون  شمريد أن شمعمةؾ ًممؾمة أ ومةٌذا يمةَن قمملهةؿ ًمةوس قمةغم

 ومًقأل ال ي مر قمملهؿ مَ يٌ بقىف مـ إىمَمِ دوًمِ اإلؾم أ قمغم وضمف ا رض.

ا: ىةدقمق يمةؾ اجل قمةَت اإلؾمة موِ أن يكقىةقا قمةغم يملمةِ ؾمةقاء  و ةذا  ومنكـ إذ 

اًمكلمِ ال شمكقن إال قمغم  ذا اعمةنهٓ سمةدًموؾ: أىةف ال يًة طوع أطمةد أ  ذرة مةـ قملةؿ 

ج اًمقةةةَةؿ قمةةةغم يم ةةةَب اهلل وقمةةةغم طمةةةديْ أن يةةةي  سممةةةنهٓ نظمةةةر  ةةةًَمػ  ةةةذا اعمنهةةةَ

 رؾمق  اهلل وقمغم منهٓ ؾملشنَ اًم ًَم  ر  اهلل قمنهؿ.

و ةةةَ ال ؿمةةةؽ وموةةةف وال ريةةةُ وموةةةف أن إىمَمةةةِ دوًمةةةِ اإلؾمةةة أ اًم ةةةل  ةةةل مٌ بةةةك يمةةةؾ 

َ عمةَ ىمةد يقةق  اًمةٌعض قمةـ اًمًةلشولم  اجل قمَت اإلؾم موِ  ال ؿمةؽ ذم ذًمةؽ ظم وم ة

ومهةةَ مةةـ ىمةةديؿ اًمزمةةَن  ًمكةةـ القوقةةِ أن سمةةييشؿ ال هي مةةقن سمٌىمَمةةِ دوًمةةِ اإلؾمةة أ ىعر

اًمعمةةةؾ إلىمَمةةةِ اًمدوًمةةةِ اإلؾمةةة موِ  ةةةل سمبوةةةِ يمةةةؾ مًةةةلؿ  ًمكةةةـ ا ؾمةةةًَموُ   لةةةػ  

ومةةنكـ ىقةةق : أن أ  أؾمةةلقب  يةةِ  َقمةةِ شمقةةقأ قمةةغم أؾمةةَس اًمعمةةؾ سمَإلؾمةة أ  ةةذا 

اًمذ  ورصمنَا  ووموف ومو  ي علةؼ سمًَمعقَةةد مةَ  ةًَمػ اًمك ةَب واًمًةنِ و ةًَمػ مةنهٓ 

ووموةةف مةةـ ا طمَديةةْ اًمكةةعوشِ واعمقوةةققمِ  ووموةةف مةةـ ا طمكةةَأ اًمًةةلػ اًم ةةًَم   

اًمنمقموِ مَ  ًَمػ اًمك َب واًمًنِ  ووموةف مةـ الةض قمةغم اًمز ةد واالىكةراأل قمةـ 

َ اًمك ةةَب واًمًةةنِ   ةةذا اًمًةةلق  اًمةةذ  يًةةةلكف  ةة اًمًةةعل ذم ا رض مةةَ  ةةًَمػ أيك 

سمعض اجل قمَت دون اال   أ سم  ةشوِ  ةذا اإلؾمة أ  ةَ دظمةؾ وموةف ؾمةقأل ال ي مةر 

اًمٌبوِ اًم ل أىشد َ أو شمنشد َ يمؾ اجل قمَت اإلؾم موِ  وإى  ؾمة ققأ  ةذا اًمدوًمةِ 
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سمةةةٌذن اهلل قمةةةغم أيم ةةةَأل وقمةةةغم أيةةةد  اًمةةةذيـ ي ٌنةةةقن  ةةةذا اعمةةةنهٓ اًم ةةةكو  سمٌ ةةةَع 

 وع اجل قمَت  ال أفمـ وال أشم قر أن  َقمِ شمدقمل اإلؾم أ سمٌمكَيشةَ أن شمنكةر 

َ قمةـ اإلؾمة َ يملو ةَ  ويمةَن داظمة   وذم  ذا اعمنهَج  وإال يمةَن ذًمةؽ اىكراوم ة  أ اىكراوم ة

ف  اهل  ةةد   ﴿وقموةةد ىمةةق  اهلل شمٌةةَر  وشمعةةَمم:  ةة ٌ ةةلم   ًم  َ شم  ةة  م 
د  ةة ع  ـ  سم 
ةة ق   م  ةة ؾم   اًمر 

َىم ؼ  ةة ش  ـ  ي  ةة م  و 

ت   َء  ةةةةةةةةةة ؾم  ن ؿ  و  ةةةةةةةةةة ه   ضم 
ل ف  ةةةةةةةةةة ى    مم  و  ةةةةةةةةةةق  َ شم  ةةةةةةةةةة  م 

ف  ةةةةةةةةةة ًم  ق  لم  ى 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم  ةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةة ػم   ؾم  ةةةةةةةةةة ع  هم 

ي   ٌ ةةةةةةةةةة و 

ا ػم 
 .[115]النسا :﴾م   

إذا يمنَ صَدىملم ذم طمًـ فمننَ  ذا ًمكؾ اجل قمَت اإلؾم موِ اعمقضمقدة  ومنكـ

قمةةغم  ء  اًموةقأ ذم اًمًةَطمِ اإلؾمة موِ ومعلوهةةَ أن شمًيمةد طمًةـ فمننةَ رةةؿ أن ي عةَوىقا سمنةَ

َ  صمؿ أن ي عَوىقا معنَ قمغم شمطٌوةؼ  ةذا  االحتَد معنَ قمغم  ذا اًمنهٓ اًم كو  ومكري 

كقن  ل ا طمؼ سمين شمقةوؿ طمكةؿ اهلل ذم اًمنهٓ قمملو َ  وإال ومً كقن اجل قمِ اًم ل شم

ا وشمققأ سم كقوقف قمملو َ.  ا رض  ل اًم ل شم ٌنك  ذا اعمنهٓ اعمجمع قملوف ومكر 

 ًمعكم رذا أضمٌّ قمـ اًمًًا  اًمًَسمؼ!

 (00:45:37/ (9هـ )1408لقاءات املدونة لعام )
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 حهي التحصب ٔالعىن التٍظٗى٘

 ةةةوؿ اًمةةةدقمقة ذم اجل قمةةةِ  يمنةةةَ ؾمةةةيًمنَيمؿ ذم اًمًةةةَسمؼ قمةةةغم اًم ن ةةةوؿ.. شمن مداظملةةِ:

َ ذم طمةةةةةةدي كؿ طمةةةةةةق  اجل قمةةةةةةِ يعنةةةةةةل: أن اًمقاضمةةةةةةُ قمةةةةةةغم  وؾمةةةةةةمعنَ مةةةةةةنكؿ ؾمةةةةةةَسمق 

اجل قمةةةَت أن ي كةةةَملقا ذم اًمعمةةةؾ  أن يعمةةةؾ يمةةةؾ واطمةةةد طمًةةةُ    ةةةف  ومةةةـ 

ظمةةةة   اؾمةةةة  قمنَ ًمكةةةةؿ ذم اعمةةةةدة ا ظمةةةةػمة  ةةةةذا أىكةةةةؿ متنعةةةةقن اًم كةةةةزب واًمعمةةةةؾ 

 اًم ن ومل  يموػ ىقومؼ سملم اًمققًملم؟

أ ... اًم ن ومل اان ىكـ اضم معنَ  نَ قمغم شمن وؿ  أًموس يمذًمؽ؟ ال الز اًمشوخ:

ىكـ ىقر شمن و   وىنكر شمن و    ومًَم ن وؿ اًمةذ  ىنكةرا  ةق مةَ هي ةػ سمةف اًمنةَس اًمةذيـ 

يريدون أن يقومقا دوًمِ اإلؾم أ مَ سملم قمشوِ ووكَ َ رةذا اًم ن ةو ت اًم ةل شمقةقأ 

.. قمةةةغم مةةةَ يشةةةٌف اًم ن ةةةو ت اعمعروومةةةِ ًمةةةد  همةةةػم اعمًةةةلملم   شمن ةةةو ت هيةةةِ مةةة   

اؾمةة عدادات مَديةةِ أن شمقةةقأ مةة    دوًمةةِ ذم وؾمةةط دوًمةةِ ومةةَ ؿمةةَسمف ذًمةةؽ أو دويلةةِ ذم 

وؾمةةط دوًمةةِ و كةةذا  اًم ن ةةو ت  ةةذا اًم ةةل يدىةةدن طمقهلةةَ يم ةةػم مةةـ اعم كةةزسملم ومهةةذا 

 اًمذ  ىكـ ىنكرا.

أمَ اًم ن وؿ ذم ؾمٌوؾ شمدريس اًمعلةؿ وشمقضموةف اًمنةَس وأمةر ؿ سمةَعمعروأل ويشةوهؿ 

كر وىكق ذًمؽ مـ ا طمكَأ اعمقطقع سمنمقمو هَ ذم اإلؾم أ  ومهذا ىكةـ ال قمـ اعمن

 ىنكرا.

سمَظم  َر: إذا يمَن اًم ن وؿ ين ٓ منف حتزب ومهذا اًمذ  ىنكةرا  أمةَ اًم ن ةوؿ اًمةذ  

ف شمشريةةؼ ا مةةِ إمم ةةةال يؽمشمةةُ مةةـ وراء اًم كةةزب واًم كةةزب اًمةةذ  ال يؽمشمةةُ مةةـ ورا
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 طوع اإلىًةةةَن أن ينكةةةر شمن ةةةو   ؿمةةةوع وومةةةر  وأطمةةةزاب  ومهةةةذا ىكةةةـ ال ىنكةةةرا وال يًةةة

يًةةَقمد قمةةغم ىنمةة اًمعلةةؿ وقمةةغم شمققموةةِ اًمنةةَس وقمةةغم شم قةةوشهؿ وشمةةرسمو هؿ قمةةغم أؾمةةَس 

 اإلؾم أ اًم كو .

 وًمعلف ال شمنَىمض سملم مَ يمنّ ؾممعّ ىمدي   ...

ًمكـ  ًالء اجل قمَت ىعةرأل أيشةؿ م كزسمةقن  يعملةقن سمعمةؾ اًم ن ةوؿ  مداظملِ:

 اًمًوَف..

عونةةِ  ةذا منمةوقمِ أو همةةػم منمةوقمِ  أىةَ أىمةةق : أ  أىةَ مةةَ ىملةّ  َقمةِ م اًمشةوخ:

 َقمِ شم كزب وشم ك ؾ ويؽمشمُ مـ وراء ذًمؽ مَ شمعلمقن سموعِ رةوس اجل قمِ ومَ 

 ؿمَسمف ذًمؽ ومهذا  َ يزيد اعمًلملم ومرىمِ واظم  وم َ.

ىقةةؾ مةةـ سمعةةض أ ةةؾ اًمعلةةؿ  وأىةةَ أقملةةؿ أن  ةةذا اًمنقةةؾ همةةػم ؾمةةلوؿ وهمةةػم  مداظملةةِ:

ا  صةةةكو   ىقلةةةقا ىقةةة   مةةةـ يم ةةةَب:  ةةة َ خم ٍم  ةةة طموةةةَة اًمشةةةوخ ا ًمٌةةةَين ًملشةةةوٌَين يم م 

وىمةةةًَمقا: سمةةةين اًمشةةةوخ ا ًمٌةةةَين يةةةر  ضمةةةقاز ا طمةةةزاب.. شمكةةةقيـ ا طمةةةزاب اًمًوَؾمةةةوِ 

 واًمدظمق  وموهَ  مع أن اعمعلقأ قمنؽ ظم أل  ذا يملف.

...  ةذا ... ًمكةـ يمكةـ يمة أ ا خ  أىةَ أىمةر أن شمقةقأ يمةؾ  َقمةِ سمطةرأل  اًمشوخ:

 سمقاضمُ مـ اًمقاضمٌَت ...

 سمَظم  َصهَ. ِ:مداظمل

ا  يعنةل: أًب مة    ؾمةه    اًمشوخ: ىعةؿ  سمَظم  َصةهَ  ةذا أىمةرا وال ... وموةف أسمةد 

ا و ةةق: ال أىكةر أن يكةقن  نةةَ   َقمةِ أو ـمَةشةِ مةةـ اعمًةلملم يققمةةقن  سمًةوط َ ضمةد 

م    سم  ريـ ريَووِ ذم طمدود اًمنميعِ اإلؾم موِن  ن  ذا واضمةُ يمشةَةل إذا ىمةَأ 

  وقمةةغم ذًمةةؽ ومقةةس: أن يكةةقن  نةةَ   َقمةةِ يققمةةقن سمةةف اًمةةٌعض ؾمةةقط قمةةـ اًمٌةةَىملم
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سمةة علؿ قملةةقأ  ال يقةةقأ رةةَ أم ًَمنةةَ ىكةةـ مةةـ ... ًمكةةـ يمةةؾ  ةةذا اجل قمةةَت  ةةُ أن 

يعوشةةقا ذم طملقةةِ واطمةةدة  و ةةل: داةةةرة اًمك ةةَب واًمًةةنِ  وًمةةوس  نةةَ  اظمةة  أل ذم 

ا صةةؾ اًمةةذ  ينٌبةةل أن يقةةقأ قملوةةف رصح اإلؾمةة أ وجمةةد اإلؾمةة أ  ومهةةذا أىةةَ أىمةةرا 

ا  ًمكةةـ  ةةذا  ء واًم كةةزب اًمةةذ  ىنكةةرا واًمةةذ  يؽمشمةةُ مةةـ  وأىمةةق  سمةةف داةةة   وأسمةةد 

َ وىكةق ذًمةؽ  ا وشمٌَهمك ة وراةف أن شم كزب يمؾ ـمَةشِ جل قم هَ  صمةؿ أن يةزدادوا شمٌَقمةد 

  ذا  ء نظمر.

و ذا مَ ىملّ ... اًمقكوِ  ذا  ىملّ: عمَ ىمَ  اًمشوخ  ذا اًمكة أ يعنةل  مداظملِ:

َسمِ وذم اًمًوَؾموِ  وـمَةشةِ  ة ص سمك َسمةِ ... سمف: أن م ؾ  ذا اًمطَةشِ   ص سمًَمك 

 إمم أن شمققأ اًمدوًمِ اإلؾم موِ ومكؾ سمعد ذًمؽ ...

وال يمكةةةـ أن شمقةةةقأ اًمدوًمةةةِ اإلؾمةةة موِ إال قمةةةغم  ةةةذا اًم    ةةةَت  ال  اًمشةةةوخ:

 قمغم اًم كزسمَت.

ومٌن ظم   مَ رأينَ مَ يم ُ  ًالء اًم ن وموقن م    اًمشوخ قمٌد اًمرمحـ  مداظملِ:

ب: اًمعمةةةؾ اجل قمةةةل ويم ةةةػم مةةةنهؿ  هور يمةةةذًمؽ ذم يم َسمَشمةةةف قمٌةةةد اجةةةًَمؼ ذم يم ةةةَ

يعنةةةل: يققًمةةةقن سمةةةين اًمشةةةوقخ اًمًةةةلشولم وؾمةةةقاء اًمًةةةلشوِ اعمعةةةَرصة أو اًمقديمةةةِ م ةةةؾ 

اًمشوخ حممد سمـ قمٌد اًمق َب حي جقن  يققًمقن: إىف يمَن ًمديف دممةع  ىمةَأ سم جمةع 

 مـ ظم   دقمقشمف  وىنم دقمقشمف اإلسمداقموِ وظمرج ظمَرج اجلزيرة.

سمةةةيس يةةةَ أظمةةةل! اًم جمةةةع.. يملمةةةِ: اًم جمةةةع يملمةةةِ ... مطَـمةةةِ  يملمةةةِ ال  اًمشةةةوخ:

َ: أًمًنَ م جمعلم؟  ؾموَؾمولم  شمكوقهَ شمكووؼ ... شم ًع  ىكـ اان يم  ىملنَ نىش 

 ىعؿ. مداظملِ:

 أ نَ  أطمد ينكر  ذا اًم جمع؟ اًمشوخ:
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 ال. مداظملِ:

َ اًمذ   ق ذم القوقِ واىمع اًم كة   اًمشوخ: ت ًمكـ اًم جمع اًمذ  أرشىَ إًموف نىش 

الزسموةةِ اًموةةقأ ذم ا را  اإلؾمةة موِ: حمَوًمةةِ إ ةةَد دويلةةِ صةةبػمة وةةمـ دوًمةةِ 

يمٌػمةن  ن هلؿ نراء شم علؼ رذا اًمدوًمِ  منهؿ مـ يٍمةح سمةين الكةَأ يمشةَر.. مةنهؿ 

مـ يقق : إن  الكَأ يمشَر وموجُ اجروج قملوهؿ وىكق ذًمؽ مـ ا ىمقا    ذا ال 

أرشىةةَ إًموهةةَ  وإىةة  شمنٌةةع مةةـ اًم كةة  ت  شمنٌةةع مةةـ اًم جمعةةَت اًمعلموةةِ ... اًم ةةل ىكةةـ

واًم كزسمةةَت اًمًوَؾمةةوِ  صمةةؿ  ةةذا اًم كزسمةةَت واًم كةة  ت اًمًوَؾمةةوِ مةةع اًمةةزمـ إن يمةةَن 

قمنةةد َ  ء مةةـ اًم قَومةةِ اإلؾمةة موِ اًم ةةَوموِ شمٌةةدأ شمكةةمكؾ وشمةةذوب وشمةةذوبن  ن 

اجلهةةد ؾمةةو قضمف إمم اًمنَطموةةِ اًمًوَؾمةةوِ اعمككةةِ  ومهةةذا اًم جمةةع و ةةذا اًم ك ةةؾ و ةةذا 

ينٌبةةةةل ىكةةةةـ أين يطبةةةك قملونةةةةَ أن  ةةةةذا  ء واًمةةةذ  يةةةةيمر سمةةةةف اإلؾمةةةة أ اًم كةةةزب ال 

 وىمَمّ سمف يمؾ اجل قمَت اإلؾم موِ قمغم مد  اًمزمَن ومهذا  ء نظمر.

اى ةةةةر اان أظمقىةةةةَ قمٌةةةةد اًمةةةةرمحـ قمٌةةةةد اجةةةةًَمؼ: قمٌةةةةد اًمةةةةرمحـ قمٌةةةةد اجةةةةًَمؼ  ةةةةق 

صةةَطمٌنَ وأظمقىةةَ  و ةةق شملموةةذ  ذم اجلَمعةةِ اإلؾمةة موِ وًمةةف يملةة ت يةةذيمر وموهةةَ أو 

ين وموهةةَ سم ةةػم  ًمكةةـ مةةع ذًمةةؽ مةةع اًمةةزمـ  ةةق شمطةةقرت ىَطموةةِ اًمًةةلشوِ وموةةفن  ن يةةذيمر

اًمعمةةؾ اًمًةةوَف يكةةطر أن ي زطمةةزح اًمقةةَةؿ قمةةغم  ةةذا اًمعمةةؾ واجةةروج وًمةةق سمعةةض 

 اًمٌمء  وىمد يكقن اجروج ومو  سمعد أيم ر وأيم ر.

 ق م    يقر  َقمِ اًم ٌلوغ قمغم قمجر َ وسمجر َ! عمَذا؟  يشَ شمعمةؾ ًممؾمة أ  

ن  َقمِ اًم ٌلوغ يمج قمِ يم ػمون منهؿ خمل قن  ًمكـ اجط إوأىَ أىمق :  ذا ... 

ا  ةةذا اجل قمةةِ  أوال  إمم.. إذا ضمةةَء ؿ ا ضمةةؾ  اًمةةذ   ةةؿ ؾمةةَةرون وموةةف ال يقصةةؾ أسمةةد 

أن يمقشمقا قمغم اًم قطمود اًم كو .. قمغم قمقودة صكوكِ  ومَذا هيؿ اعمًلؿ إذا ب 

نةةف يًةةة طوع أن يقةةوؿ دوًمةةةِ يًةة طع أن يقةةوؿ دوًمةةةِ اإلؾمةة أ قمةةةغم أرض اإلؾمةة أ؟ ًمك
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اإلؾم أ ذم ىملٌف  ومةَذا هيمةف  ةق إذا ب شمقةؿ دوًمةِ اإلؾمة أ قمةغم ا رض إذا أىمَمهةَ 

َ: ىمَمةّ دوًمةِ اإلؾمة أ  ًمكةـ دوًمةِ اإلؾمة أ ذم ىملٌةف  ذم ىملٌف؟ وًمكةـ اًمعكةس متَم ة

 ب شمقؿ  مَ اًمشَةدة مـ ذًمؽ؟

اًم قطموةد..  ومج قمِ اًم ٌلوغ يمة  شمعلمةقن ... سمكَضمةِ شمش ةوؾ اًمقةق : ال يدرؾمةقن

ال يدرؾمقن الديْ واًمًةنِ  يمةؾ مةنهؿ م ةؾ اإلظمةقان اعمًةلملم يمة  يققًمةقا قمنةدىَ 

ذم سم د اًمشَأ: يمؾ مـ قمةغم دينةف اهلل يعنوةف! يعنةل:  ةذا طمنشةل..  ةذا طمنةٌكم..  ةذا 

مةًَمكل..  ةةذا ؿمةَومعل..  ةةذا صةقذم..  ةةذا ؾمةةلشل  يمةؾ  ةةذا مةَ ذم اظمةة  أل سموةةنهؿن 

وا  إ مم  اهلل   ﴿مم:  ىةةةف ًمةةةوس هلةةةؿ  ةةةدأل اشمٌةةةَع ىمقًمةةةف شمعةةةَ د  ر  ةةة  وم 
 
ء     
قم   ؿ  ذم  ن ةةةَز  ٌ ن  شم  ةةة وم 

ق    ةة ؾم  اًمر   ةةذا ا مةةر  كةةـ  َقمةةِ اًم ٌلوةةغ ال يًةةعقن إًموةةف  إمم مةةَذا  [55]النسالالا :﴾و 

ا ال ... رةذا  يًعك  َقمةِ اًم ٌلوةغ؟ إمم  ء ؾمةهؾ ؾمةم   أؿمةٌف مةَ شمكةقن.. وقمشةق 

ا ظمةة   الًةةنِ.. ال شمةةزين.. ال اًمكةة أ! دقمةةقة اًمن ةةَر .. اًمر ٌَىوةةِ.. اًم قةةدأ ذم 

شمن .. ال شمكذب.. ال شمً بؾ  إمم نظمرا  أمَ اًمعقودة وملق يمَن اًمٍماع سمةلم ... ومة  

 سميس مـ ذًمؽ   ذا ًموًّ مـ اإلؾم أ.

شمريمنةةَ  َقمةةِ اًم ٌلوةةغ ضمَىٌ ةةَ أظمةةذىَ مةة    اإلظمةةقان اعمًةةلملم: مٍةة قملةةوهؿ ىكةةق 

وىف أن يكةةقن ًمةةذ  ينشةةدأ اى ةةػ ىمةةرن مةةـ اًمزمةةَن و ةةؿ ب ي قةةدمقا ال إمم اإلؾمةة 

طمكةةة   ذم ا رض  وال إمم اإلؾمةةة أ اًمةةةذ  أمةةةر ؿ رةوًةةةهؿ ا و  سمققًمةةةف: أىمومةةةقا 

دوًمةةةةِ اإلؾمةةةة أ ذم ىملةةةةقسمكؿ شمقةةةةؿ ًمكةةةةؿ ذم أروةةةةكؿ  ال  ةةةةذا أىمةةةةَمقا وال ذا   وًمةةةةـ 

 يً طوعقا إال إذا ؾمَروا قمغم اًمدرب.

ا ضمةةةةةَء أظمقىةةةةةَ قمٌةةةةةد اًمةةةةةرمحـ ومةةةةةيراد أن يقومةةةةةؼ  أن  عةةةةةؾ ؾمةةةةةلشوِ إظمقاىوةةةةةِ و ةةةةةذ

ا:  قا  ﴿مًةة كوؾ  ال يمكةةـ اجلمةةع سمةةلم صةةشلم أسمةةد  ٌ ع  َشم  ةة و   وم 
ةة  ق   ً ل م 
اـم ةة  
ا رص  ذ  ةة أ ن     و 

ٌ ول ف   ـ  ؾم  ؿ  قم  ر    سم ك  ٌ ؾ  وم   ش   ً قا اًم ال شم   ٌ ع   .[153]األنعام:﴾و 
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أىَ ذم اًمقاىمع أالطمظ سمعض اعم طم َت: أضمد ؿمٌَب اإلظمقان اعمًلملم ىمةدي   

ومرىجل  عمَذا؟  ن اًمرةوس الًةـ اًمٌنةَ  كةذا قممةؾ  ًمكةـ يمَىقا ي زيقن سمًَمز  اإل

 ةةةق اؾمةةة طَع أن ... مةةةـ ضمرأشمةةةف ا دسموةةةِ أن  ةةةًَمػ اجلةةةق اعمٍمةةة   نةةةَ  ذم  ء 

قمةةـ سمعةةض لو ةةف ـموةةُ! صمةةؿ ضمةةر    ةةق أىةةف قمشةةك ال أىمةةق  قمةةـ لو ةةف  قمشةةكواطمةةد و

اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم ذم يمةةةؾ سمةةة د اإلؾمةةة أ قمةةةغم اًم ةةةز  سمزيةةةف  ًمةةةـ دمةةةد رضمةةة   مةةةـ 

 ان اعمًلملم ًمف لوِ ـمقيلِ  صَر ؿمعَر هلؿ.اإلظمق

 اًمبًَمُ ىعؿ. مداظملِ:

ا منهؿ  يعنل: مـ اإلظمقان وًمف لوِ يمَملِ   كةـ  اًمشوخ: ال  أىَ مَ رأيّ أطمد 

َ ء قمةةغم ... اعمةةذ ُ   أن يكةةقن ىمٌةةؾ أن يكةةقن إظمقاىو ةةَ  يمكةةـ أن يكةةقن ًمةةف لوةةِ سمنةة

اعمًةلملم ومةع ذًمةؽ اشمٌةع صمؿ صَر مـ اإلظمقان  أمَ ىشي وشمرسمك ذم  لةِ اإلظمةقان 

اًمًنِ  وب ي ٌع اًمًنِ ...  ذا مَ قمرومقا  ومكؾ اًمشٌَب اعمًلؿ اان ظمَصِ ذم سم د 

أوروسمةةَ ي زيةةقن سمةةز  طمًةةـ اًمٌنةةَ  عمةةَذا؟  يشةةؿ شمةةيصمروا سممنهجةةف وب ي ةةيصمروا سممةةنهٓ 

ىٌةةةةةوهؿ قملوةةةةةف اًم ةةةةة ة واًمًةةةةة أ   ةةةةةذا اًمةةةةة كشظ طمًةةةةةٌكؿ م ةةةةةَال  إمم مةةةةةَ يةةةةةًد  إًموةةةةةف 

 سميصكَسمف.

َ أيشةةةؿ ال يةةةرويشؿ  إن وضمةةةدت مةةةـ اإلظمةةةقان ؾمةةةلشو َ وملةةةـ دمةةةدا  ومةةةـ ذًمةةةؽ ةةة أيك 

َ: يمةةؾ مةةـ  ةة ِ  ؾمةةلشو َ وإىةة   ةةق ًمنشًةةف وًمةةذات ىشًةةف  أمةةَ ااظمةةريـ ومكةة  ىملنةةَ نىش  داقموةة

 قمغم دينف اهلل يعونف!  كذا.

ًموس  ذا  ق اًمشر   ومةٌذا يمَىةّ اجل قمةَت يملهةَ شم شةؼ قمةغم اًمًةػم قمةغم مةَ يمةَن 

ا   ةةةذا يعمةةةؾ ذم قملوةةةف اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   ويمةةةؾ  َقمةةة ِ شمعمةةةؾ يمةةة  ًمةةةق ومروةةةنَ أومةةةراد 

الةديْ  و ةةذا ذم اًمشقةف  و ةةذا ذم اًم شًةػم..  ةةذا ذم اًملبةِ..  ةةذا ذم االىم  ةةَد.. 

َ  ومقةةةَأ قمنمةةةيـ  ةةة  ةةةذا ذم اًمًوَؾمةةةِ  سمةةة  ؿمةةةؽ ًمةةةق ومروةةةنَ اًمعلةةةقأ قمنمةةةيـ قملةةة   ومرو 
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ؿم ص رذا اًمعلقأ ذم اًمعةَب اإلؾمة مل ال يكشةل   ةُ أن يكةقن م ةَت ذم يمةؾ 

ن يكقن وموف م َت  وموققمقا سمًَمقاضمُ اًمكشةَةل  ةذا  ًمكةـ ًموًةقا إمةَ م ك لةلم قملؿ أ

 ؿ اًمعمؾ..ع  يم لِ واطمدة  معهؿ ىمَ  اهلل ىمَ  رؾمق  اهلل  إذا ومعلقا  ذا ومهق ى  

 ص سمًَمًوَؾمِ وشمعمؾ سمًَمًوَؾمِ؟  ذا ال يعنل أن ـمَةشِ منهؿ   مداظملِ:

 ةَب واًمًةنِ  وًمةوس شمعمؾ ذم اًمًوَؾمِ ًمكةـ ذم طمةدود ... اإلؾمة أ اًمك اًمشوخ:

يعنةةةل: حتةةةزب وشمك ةةةؾ رةةةذا اًمعمةةةؾ  سمكوةةةْ ال ى عةةةرأل قمةةةغم اجل قمةةةَت ا ظمةةةر  

وىعَدهيَ وىكَررَ  ... ذًمؽ ىكـ ىقق : مـ مزايةَ اًمةدقمقة اإلؾمة موِ اًمًةلشوِ أيشةَ 

شم ًةةةةع ًمكةةةةؾ اجل قمةةةةَت  وًمةةةةوس  نةةةةَ   َقمةةةةِ شم ًةةةةع ًمكةةةةؾ اجل قمةةةةَت إال  ةةةةذا 

اًمًةةنِ  وممةةـ يمةةَن  كةةذا ويعمةةؾ ذم اجل قمةةِ اًم ةةل شم مًةةؽ سمًَمةةدقمقة قمةةغم اًمك ةةَب و

 ضمَىُ مـ  ذا اإلؾم أ ىكـ ال ىعوٌف وال ىيظمذ قملوفن  ىف ال يمكـ إال  ذا.

 قزون اًمعمؾن  يشؿ ؿمةٌف ؾموَؾمةوِ.. واًمقَقمةدة: مةَ ال ية ؿ إال سمةف ومهةق  مداظملِ:

 واضمُ  يعنل: مَ وَسمط  ذا اًمقَقمدة؟

 ؟أىَ م   ص ذم اًملبِ ... اان يَ أظمل يم مل واو  ذم  ذا  يعنل: اان اًمشوخ:

 ذم قملؿ الديْ. مداظملِ:

َ ذم  اًمشوخ: َ ذم قملؿ الديْ  ًمكـ إذا يمنّ أىّ م      ىمد أيمقن م     

 اًملبِ شمعَدينل؟

 ال. مداظملِ:

أقمَديةؽ.. شم كةةزب.. شم ك ةؾ أىةّ و َقم ةةؽ اًمةذيـ شمعملةقن ذم اًملبةةِ؟  اًمشةوخ:

ر   و كذا  عمَ ال  يمؾ واطمد منَ يكمؾ ااظمر.. يمؾ  َقمِ شمكمؾ اجل قمِ ا ظم

شمكةةةةةةقن  َقمةةةةةةَت قمةةةةةةغم  ةةةةةةذا اًم ةةةةةةقرة  ومكون ةةةةةةذ  ىكةةةةةةـ ىقةةةةةةق :  ةةةةةةذا  ةةةةةةق اًمعمةةةةةةؾ 

 اإلؾم مل..  ذا  ق اًمعمؾ اجل قمل  وًموس  ق اًم كزب.
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ـموةةةُ يةةةَ ؿمةةةوخ!  ةةةؿ ين مةةةقن إمم أطمةةةزاب معونةةةِ  يعملةةةقن ... اًمعمةةةؾ  مداظملةةةِ:

اًمًةةةةةوَف  ... ؿمةةةةة ص أو داقموةةةةةِ مةةةةةـ اًمةةةةةدقمَة خمةةةةة ص مةةةةة    ذم الةةةةةديْ  و ةةةةةذا 

 اًملبةةةِ   ةةةؾ  ةةةذا يم مكةةةؿ ىشهةةةؿ أن ى عةةةَون معهةةةؿ؟ و ةةةؿ يةةةرون اًمعمةةةؾ خمةةة ص ذم

 اًمدقمق  مـ ظم   ...

ىعةةةةةؿ  أىةةةةةَ أشمعةةةةةَون معهةةةةةؿ وًمكةةةةةـ  مةةةةةَ مةةةةةقىمشهؿ معةةةةةل ومةةةةةع أم ةةةةةَزم ...  اًمشةةةةةوخ:

واجلةةقاب: ال  ىكةةـ ى عةةَون معةةف  وًمةةذًمؽ أىةةَ قمنةةدمَ يمنةةّ ذم ؾمةةقريَ أىةةَ يمنةةّ مةةع 

ا مةةنهؿ  يعنةةل: يمنةةّ أ دقمةةق ؿ إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ اإلظمةةقان اعمًةةلملم يمةةيين واطمةةد 

ا  ومم    ... اًمذ   ق ... اعمعروأل  همػم اًمشَويش  وأضمد منهؿ اًم جَوب معل يم ػم 

يمةةةةذًمؽ إمم نظمةةةةرا  ًمكةةةةـ شم بلةةةةُ قملةةةةوهؿ الزسموةةةةِ وال سمةةةةد  ال يةةةةدقمقن إمم اًمك ةةةةَب 

 واًمًنِن  يشؿ يع قدون أن اًمدقمقة إمم اًمك َب واًمًنِ شمشر .

شمشةر  سمةلم الةؼ واًمٌَـمةؾ.. شمشةر  سمةلم وأىَ أىمق  سمكؾ رصاطمِ: ىعؿ شمشةر   ًمكةـ 

اعمٌطؾ وسملم اعمكؼ  ومهذا ال سمد منف  واًمرؾمق  مَ أرؾمؾ إال هلذا  وًمذًمؽ يعجٌنل 

  وم كدث أطمدلَ قمةـ ¢طمديْ ذم صكو  اًمٌ َر : أن ملكلم ىزال قمغم اًمنٌل 

 ةةذا اًمنةةَةؿ اًمةةذ   ةةق اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ  ومجةةَء ذم وصةةشف أىةةف مشةةر   ومًَمرؾمةةق  

سمةلم الةؼ واًمٌَـمةؾ  ومهةًالء سمًةٌُ شمكة لهؿ اًم قملمةل حيةَرسمقن  مشر   أ : مشةر 

َ: إذا هت معهةؿ ودقمةقت إمم مةَ  ةؿ يةدقمقن  اًمعلؿ  ويققًمقن  َقمِ اًم ٌلوغ متَم 

إًموف ومقط مـ شمعلوؿ ... واًمنىمِ ... وإمم نظمرا  ومهةؿ راوةقن قمنةؽ  أمةَ إذا دىةدىّ 

ٌدقمةِ  يققًمةقن طمق  اًم قطموةد.. دىةدىّ طمةق  اًمًةنِ.. دىةدىّ طمةق  اًم كةذير قمةـ اًم

َ سم عٌػم ؾمقر : اًمنَطموةِ ... ال شمقةؽمب  يعنةل: ىَطموةِ اًمٌمةء الًةَس يع ةؼم ال  أيك 

 شمقؽمب منف.

ا: يموةةػ ي شةةَ ؿ  ةةًالء إذا يمنةةَ ىكةةـ ىمةةد أيةةدينَ إًمةةوهؿ سمًَم عةةَون يمةةؾ ذم جمًَمةةف  إذ 

ا وموجُ أن ى نٌف هلَ.  ومهؿ ييسمقن قملونَ أن ي عَوىقا معنَ   ذا ىقطِ مهمِ ضمد 

 (00:16:35( /27أهل احلدوث واألثر ) -)فًاوى جدة
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 التهتن يف الهٕٖت

يةةةَ ؿمةةةو نَ سمةةةَر  اهلل ومةةةوكؿ يعنةةةل يملةةة ت منهجوةةةِ قمَمةةةِ يعنةةةل شمعةةةرض  مداظملةةةِ:

  صمةةةؿ سمعةةةد ذًمةةةؽ دطمةةةض طمجةةةٓ اعمةةةنهٓ الةةةؼ سم ةةةقرة واوةةةكِ واالؾمةةة دال  قملوةةةف

اعم ةةةًَمشلم ذم  ةةةذا اًمٌةةةَب رةةةذا اًمعةةةرض اًمعةةةَأ  ًمكةةةـ اان الملةةةِ اجلديةةةدة شمل ةةةزأ 

ن مةةِ وومكريةةِ ويًةة د  وموهةةَ سممًةةَةؾ ضمزةوةةِ وأدًمةةِ خم لشةةِ ومرقموةةِ  ومهةةذا سمقؾمةةَةؾ م

ا دًمةةِ يعنةةل اان أصةةٌ  ال يكشةةل يملةة ت اًمعَمةةِ سمةةؾ ال سمةةد مةةـ اًمةةردود اًم ش ةةولوِ  

وإذا اؾم معنَ مع ا خ اًمشوخ قمكم سمَر  اهلل وموف  وأظمؼمىةَ قمةـ اًمك ةَب اًمةذ  رشطمةف 

َ  قمغم  لِ اًمشةٌف اعمعرووةِ  َ   أيمملف ورد وموف شمش ولو وًمكةـ و ةذا أىةَ أىمقهلةَ أيكة

رصاطمِ.. أىمقهلَ سمكؾ رصاطمةِ اًمشةوخ قمةكم  كةـ م ةؾ  ين أقمرومةف وأقمةرأل سمعةض 

رؾمةةَةلف ويمةةذا أىمٌةةؾ يم مةةف وأىم نةةع سمةة  يقةةق   وًمكةةـ  نةةَ  أًمةةقأل مًًمشةةِ ال ؾمةةو  يةةَ 

ؿمةةو نَ وأىةةَ أظمؼمشمةةؽ مةةـ ىمٌةةؾ ذم أو  رمكةةَن قمنةةدمَ أشمو ةةؽ مةةع ا خ ااظمةةر  ىملةةّ 

ن نمةة سم ةةقرة من مةةِ ًمةةوس ومقةةط ذم طموةةز اًمكقيةةّ وًمكةةـ ًمةةؽ:  ةةذا ا ومكةةَر سمةةدأت شم

ةة ن اًمةةكم  يمةةذًمؽ إمم اًمةةومـ إمم اًمًةةعقديِ  سمةةؾ طم ةةك اًم قوةةّ سمةةٌعض ا ظمةةقة ذم قم 

اًمًةةةلشولم معةةةدوديـ قمةةةغم ا صةةةَسمع وخم لشةةةلم ذم  ةةةذا اًمنقةةةَط وذم  ةةةذا اعمًةةةَةؾ 

ويقضمةةةد صةةة ت شم ةةةؾ إًمةةةوهؿ ًم شريةةةؼ صةةةشقومهؿ  يعنةةةل م ةةةَ  قمةةةغم ذًمةةةؽ ذم شمشًةةةػم 

ذا قمةةغم ؾمةةٌوؾ اعم ةةَ  ذم اًمشرىمةةَن ذم اًمعةةدد اجةةَمس قمنمةة يقةةق  طمةةديْ طمذيشةةِ  ةة

اًمشةةوخ طمش ةةف اهلل ووومقةةف إمم يمةةؾ ظمةةػم يقةةق  سمًَمنًةةٌِ لةةديْ طمذيشةةِ: وال ؿمةةؽ أن 

َ   ¢ ةةةذا اًمقىمةةةّ اًمةةةذ  يشةةةػم إًموةةةف اًمرؾمةةةق   ويرمةةةقا وموةةةف سمًَمعزًمةةةِ قمةةةـ اًمنةةةَس  وعةةة

َ  اعمشهقر.  وطمديْ طمذيشِ ـمٌع
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 معروأل. اًمشوخ:

ذا  ومـ محةؾ  ةذا الةديْ قمةغم اظمة  أل  َقمةَت ًموس  ق وىم نَ   مداظملِ:

اًمةةةدقمقة ومقةةةد أظمطةةةي ظمطةةةي قم ةةةو   سمةةةؾ وةةةؾ وةةة ال  سمعوةةةدا   يعنةةةل  ةةةذا ىمةةةقذج اى قو ةةةف 

وقمنةةد  ىةة ذج  نةةَ  أىةةَ طمٌوةةّ أوومةةر ًمةةؽ اًمقىمةةّ يةةَ ؿمةةوخ مةةـ ضمهةةِ مةةَ ىكةةُ أىةةؽ 

ط َشمكوع وىم ؽ ذم م ؾ  ذا ا مقر  ومقمّ ىمرأت  ذا اًمرؾمةَةؾ واؾمة  رضمّ اًمنقة

 دًمِ اًم ل قملوهَ.اًمرةوًوِ وا 

 يعطوؽ اًمعَوموِ. اًمشوخ:

صمةةةؿ سمعةةةد ذًمةةةؽ صةةةب هَ صةةةوَهمِ سمكوةةةْ شمكةةةقن ذم أىمٍمةةة وىمةةةّ  صمةةةؿ عمةةةَ  مداظملةةةِ:

وضمدت اًمشوخ قمكم ىمد اقم نك ذم اعمًيًمِ قمغم قملؿ منكؿ ومقلّ ًمةوس  نةَ  داقمةل 

ؾن  ن اًمشةةوخ ىمةةد يمشَىةةَ اعمًوىةةِ  وال ؿمةةؽ أىةةف سمشكةةؾ اهلل شمٌةةَر  وشمعةةَمم   ن ىشّ ةة

عمًةةةيًمِ اًم ةةةل أصمرهتةةةَ أوال  و ةةةل ىمكةةةوِ أن اًمشةةةوخ قمةةةكم مةةة ل  أومكةةةؾ  ًمكةةةـ يٌقةةةك ا

 ذيمرت سمٍماطمِ..

 يعنل وموف اًمؼميمِ وًمكـ ًموس مشهقرا . اًمشوخ:

وموف اًمؼميمِ ًمكنف ًموس ومقط مًيًمِ ًموس مشهقرا   ىمةد شمكةقن يملم ةف حمةؾ  مداظملِ:

َ  أو قمةةغم  أظمةةذ ورد ًمكةةـ عمةةَ يةةي  اًمشةةوخ ىةةَرص ويةة كلؿ ذم  ةةذا اعمًةةَةؾ شمش ةةولو

ظ يم َب اًمشوخ سم  صمِ أؾمطر  يقق : اـملعّ قمغم  ةذا اًمك ةَب  يعنةل أىةَ ا ىمؾ يقر

ال أ مكم قملوكؿ يَ ؿموخ ًمكـ أىَ أسمرز ًمؽ اعمشكلِ يم   ةل ذم القوقةِ وأىمةق  ًمةؽ 

اًمكم ذم ىملٌةل يعنةل سمٍمةاطمِ  يعنةل شمقةريظ أو سمةس إؿمةَرة إمم أىةف إذا يمنة ؿ مةقاومقلم 

 ىةةف وموةةف سمعةةض اًمشةةٌف ذم  ومكةةمقن اًمةةردود اًم ةةل وةةّمنهَ اًمشةةوخ قمةةكم قمةةغم يم َسمةةفن

حمؾ ًمٌس يعنل  وموهَ حمؾ ًمٌس يمٌػم ضمةدا   وقمٌةَرات قمريكةِ قمَمةِ مة    إذا ؿمة  ؿ 

 أظمرج ًمكؿ ى ذج يعنل..
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 مَ وموف داقمل  رضمهَ ًمف. اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

 شمًَقمدا وشم عَون معف  ًمعلؽ ومعلّ ذًمؽ؟ اًمشوخ:

ع اًمنقةةَط وًمكةةـ واهلل قمةةغم وضمةةف اًم ش ةةوؾ مةةَ طم ةةؾ يعنةةل سمًَمنًةةٌِ ًم  ٌةة مداظملةةِ:

 طم ؾ اًمك أ اعمجمؾ واجطقط اًمعريكِ.

ىكةةةـ ىقةةةق  ًمةةةؽ  ةةةُ أن شم عةةةَون معةةةف قمةةةغم وضمةةةف اًم ش ةةةوؾ  واًمٌمةةةء  اًمشةةةوخ:

اًمةةذ  شمطلٌةةف منةةل ىمةةد مٍةة زمَىةةف سمًَمنًةةٌِ زم  أوال  مةةَ داأ قمنةةد  ا ةة  أ سمَعمًةةيًمِ 

 و ذا واضمُ يمشَةل قمغم يم ػم مـ ـملٌِ اًمعلؿ  ومًَمذ  أراا أن شم عَون مع ا خ قمةكم

ذم اعمًةةةةةيًمِ  وأن دممعةةةةةقا يمةةةةةؾ اًمشةةةةةٌهَت واًمنقةةةةةَط اًم ةةةةةل  ةةةةةؿ يدىةةةةةدىقن طمقهلةةةةةَ  

َ  قملةوهؿ ومػمومكةقيشَ سمنةقع مةـ اًم يويةؾ يمهةذا اًم يويةؾ  وحي جقن رةَ أو شمكةقن طمججة

َ   صمةةةؿ سمعةةةد ذًمةةةؽ يةةةي  مةةةَ اىمؽمطم ةةةف قمةةةكّم قملةةة   سمةةةين فمةةةروذم  اًمةةةذ  أؾمةةةمع نل إيةةةَا نىشةةة

َ  وإمم ىمةةةراءة اًمعلموةةةِ اان ال شمًةةةم  زم سمةةةين أىٍمةةةأل إمم م ةةةؾ  ةةةذا  اًمٌكةةةْ إـم ىمةةة

يم َب سمرم ف سمكوْ أىنل نظمذ قمنف ومكرة ضمَمعِ  وًمكةـ قمةغم ىمَقمةدة مةَ ال ي ةدر  يملةف 

َ  ومةيىمق  أن اًمشةوخ اًمعجةقز  ال ي ؽم  ضملف  مةع قمةدأ اؾمة طَقم ل أن أ قمطةل وقمةدا  ىمَـمعة

َ  ب يعةد يًة طوع أن يقةقأ ال أىمةق  سمكةؾ اًمقاضمٌةَتن  ىةف ال  اًمذ  سملغ مةـ اًمكةؼم قم وة

َ  وقملو   يً طوع أن يققأ سمكؾ اًمقاضمٌَت  وأرضمقا مـ إظمقاىنَ إىًَن مه   يمَن ىمقي

َ  أن ي طم قا  ىمةد  شةك قملةوهؿ سمًةٌُ قمةقاـمشهؿ اإلؾمة موِ اجلَحمةِ   أؿمةوَء   وع

و ةةل أن يقةةدروا سمةةين ؾمةةـ اًمشةةو قظمِ ال يمكةةـ أن ي  ةةقر وموهةةَ وأن يطلةةُ منهةةَ مةةَ 

َ  ًمعلةؽ ؾمةمعّ قمةـ ا ؾمة  َذ قمةكم يقةق : مةَ سمًَمةؽ يمَن يطلُ مـ اًمًةـ ىمٌلهةَ  ومآىشة

رة  يمنةةةّ أىمةةةق : ىعةةةؿ ًمكةةةـ ًمةةةوس قملوةةةؽ  ومَعمق ةةةقد أن اًمًةةةٌُ مةةةَ  أن قمونةةةؽ حمّمةةة

حي ةةَج إمم سموةةَن ومهةةق اجلهةةد واًم عةةُ واًمًةةـ.. وإمم نظمةةرا  وًمةةذًمؽ اان ضمةةَء دور 
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اًمشةةةٌَب ضمةةةَء دوريمةةةؿ أىةةة ؿ  ًمكةةةـ  ةةةذا ال يعنةةةل أن ال ى عةةةَون قمةةةغم اًمةةةؼم واًم قةةةق   

ؿ سمًَمنًةةةٌِ اًم ةةةل حتملنَ ةةةَ ىكةةةـ مةةةـ ىمٌةةةؾ ذم وًمكةةةـ قملةةةوكؿ أن شم كملةةةقا مًةةة قًمو ك

َ  قمةةـ  َ    ةةذا مةةَ قمنةةد  ضمقاسمةة سمعةةض اجلقاىةةُ وأطمًةةـ .. شم كملقيشةةَ وأطمًةةـ أيكةة

 ؾمًاًمؽ.

 وموؽ اًمؼميمِ إن ؿمَء اهلل يَ ؿموخ. مداظملِ:

 ىعؿ؟ اًمشوخ:

 اهلل يٌَر  ًمؽ ذم وىم ؽ وذم صك ؽ إن ؿمَء اهلل يَ ؿموخ. مداظملِ:

 ضمزا  اهلل ظمػم. اًمشوخ:

ٌقك سمًَمنًٌِ ًملمق قد اًمكم ذيمرشمف يعنةل و ةق أىةف  ةؾ  نةَ  مة    ًمكـ ي مداظملِ:

  َ ىعلؿ ... يم َب اًمشوخ قمكم إذا يمَن...

 يَ أظمل مَ قمند  وىمّ اعمشكلِ.. مَ قمند  وىمّ. اًمشوخ:

 ؾمطر أو ؾمطريـ. مداظملِ:

أىّ شمقق  ؾمطر أو ؾمطريـ   ذا اًمًطر أو اًمًطريـ  ؾ شمعرأل ىمد إيش  اًمشوخ:

 ـ مـ رؾمًَم ف؟يكلشقا؟ ىقرأ ؾمطر وؾمطري

 ال سمد مـ اؾم عراض اًمرؾمًَمِ. مداظملِ:

ـموةُ  ةذا اؾمة عراض اًمرؾمةًَمِ  ةذا مةَ  ةق ا مةر سمًَمًةهؾ يةَ أظمةل  يعنةل  اًمشوخ:

مةةةةَذا يقةةةةق  اإلىًةةةةَن  أىةةةةَ ذ ٌةةةةّ إمم اًمًةةةةعقديِ ظمرضمةةةةّ  و  مةةةةرة وموهةةةةَ م جةةةةقال  

ؿمهريـ ضم ّ ومعل قمنمات اًمردود واعم طم َت  ء سمكًـ ىوِ  و ء سمًٌُ 

َ .. إمم ؾمةةةقء ىوةةةِ    ء مةةةـ إىًةةةَن ًمةةةف ىكةةةٓ ذم اًمعلةةةؿ   ء ال ىكةةةٓ قمنةةةدا مطلقةةة

نظمةةرا  وأىةةَ طمةةريص أن أقمةةرأل ىقيصةة وقموٌةةل إمم نظمةةرا  وميريةةد أن أىمةةرأ ومةة ذا أىمةةرأ 
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َ  م ةةةؾ  ةةةذا اعمجةةة ت اًم ةةةل شم ةةةدر اًموةةةقأ   ةةةذا وإال ذا  وإال ذا .. إمم نظمةةةرا  أيكةةة

 مَذا أىمرأ  ذا وإال  ذا وإال  ذا؟ يعنل اًمك ُ اجلديدة..

[مةةةـي  «اًمًلًةةةلِ»أىمةةةق   نةةةَ  ومكةةةرة يمنةةةَ ى نةةةَىمش أىةةةَ و ةةةق  [مةةةَي ذم  ظملةةةِ:مدا

َ  يعنةل  ردوديمؿ قمغم يم ُ يعنل ًموًّ سمجديرة أص   أن شمكوعقا وىم كؿ وموهةَ أطموَىة

شمةةردون قملوهةةَ وشمع نةةقا رةةَ  ومكنةةَ ىقةةق  يةةَ طمٌةةذا ًمةةق أن يكةةقن طمةةق  اًمشةةوخ  نةةد مةةـ 

  ذا ا مقر ومَ يمَن وموف... اًم  موذ اًمذيـ ي ؼ وموهؿ..  ند ؿ ويّطلعقن قمغم م ؾ

عةةد  اًمعيصةة مةةق م ةةؾ اًمةةكم ويةةَ أظمةةل سمةةَر  اهلل وموةةؽ اعم ةةؾ يقةةق : اًمةةكم سم اًمشةةوخ:

 . َ  سموَيملهَ  أىّ اان شمن ؿ ا مقر ذ نو

ـموةةُ ؾمةةًا  يعنةةل م علةةؼ سمَعمقوةةقع  اان يمةة   ةةق معلةةقأ أن واىمعنةةَ  مداظملةةِ:

َ  سم ةقرة رصحيةِن  ن اًمةديـ ديةـ اهلل شم ٌةَر  وشمعةَمم ًمةوس  نَ  ذم اًمكقيةّ وأيكة

 أ ى ةك هل  ةؿ  ﴿وموف  ء  شك و ء ي  هر  واهلل قمز وضمؾ وصػ أىٌوَءا سمققًمف شمعةَمم: 

قٌ  م ٌ لمٌ  ؾم  ؿ  ر  َء    ىم د  ضم  يم ر   و  أىف يٌلّم ًملنَس مَ ضمَء سمف  ومةَان اًمقوةع  [13]الدخان:﴾ اًمذ 

طم ةقًمف   رةَ طمَصةؾ  ًمكةـ ي شةَوتلم  قمندىَ  نَ  أن اًم ن وؿ سمًَم قرة اًم ل ًمكؿ قم ة 

مةةةةـ مكةةةةَن إمم نظمةةةةر سمنةةةةَءا  قمةةةةغم ـمقاقموةةةةِ اًمشةةةةٌَب اعمقضمةةةةقديـ ذم اعمنطقةةةةِ هلةةةةذا 

ا ومكَر مـ قمدأ ـمقاقمو هؿ ىعؿ  وموقضمةد سمعةض اعمنةَـمؼ مة    ال يعرومةقن  ء قمةـ 

م ةةةؾ  ةةةذا ا مةةةقر طمقوقةةةِ يموةةةػ دمةةةر  ذم أرسمطةةةِ اجلمعةةةِ ويمةةةذا  ًمكةةةنهؿ قمنةةةد ؿ 

وحم ةةة هتؿ يملهةةةَ  مةةةنهجهؿ ومَؿمةةةلم ذم ـمةةةريق هؿ ًمطلةةةُ اًمعلةةةؿ ويمةةةذا وىةةةَدمهؿ

شم ُ ذم اًمكوس اًمذ   ق قملوف ا يمؼم اًمذ   ق ًمل ن وؿ ىشًف  ومة   ةل ى ةوك ؽ 

يَ ؿمو نَ سمًَمنًٌِ ًمقاىمع اإلىًَن اان ذم اًمكقيّ ذم م ؾ  ذا ا ووَع   ؾ يعنل 

َ  قمنَيةةِ سمَعم ةةلكِ  يبةةض اًمطةةرأل مةة    قمةة   ةةق واىمةةع  ةةَ يةةراا خمةةًَمػ ًملةةدًموؾ ىًةةٌو

ـ أضمؾ خمًَمطَهتؿ ويمذا  أأ أىف  هةر سمة  يةر  أىةف مـ أضمؾ اًمقرب مـ اًمشٌَب وم



 العنل اجلناعي --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

330 

الؼ وسمًَم َزم ي نكك و كـ يطلؼ قملوف ًمشظ أو ًمش لم يمين يقَ  ًمف ضمهو ين م    

 صمؿ سمعد ذًمؽ حتر  أوراىمف ذم اًمًَطمِ؟

 أوال : ىقق  ال  قز ًملمًلملم أن ي شرىمقا وأن ي نَسمذوا. اًمشوخ:

َ :  ُ قمغم يمؾ مًلؿ قمرأل الؼ أن ي دع  سمف. صمَىو

َ : أن يكقن صدرا سمف قمغم اعمٌدأ اإلؾم مل اعمعروأل  ةل  ﴿وصمًَم 
ًم   ل    هل  ؿ  سم ة

َد  ضم  و 

ـ    ً  .[125]النحل:﴾أ طم 

  َ اًم ةةَب  وملوققًمةةقا  قمٌةةد اهللاعم لةةقأ وال شمكةةـ  قمٌةةد اهلل: يمةةـ -ًمعلةةف أظمةةػما  -راسمعةة

  ةؿ قمنةةؽ فمةَعملم ًمةةؽ  وال شمكةـ أىةةّ اًم ةَب هلةةؿ  ةذا اًمةةذ  أىةَ أى ةة  سمةفن  ىةةف ذم

القوقِ ىمرأت ذم شمر ِ اإلمَأ اًمشَومعل رمحف اهلل أىف شمنَىمش مةع أطمةد اًمعلة ء ذم 

مًيًمِ ومَظم لشَ  سمعد يةقأ أو أيم ةر ًمقوةف ومجةَء إًموةف وؾمةلؿ قملوةف وصةَومكف وىمةَ  ًمةف: أال 

شمريد أن ىٌقك م قاديـ م كَسملم ًمل  أل ذم مًيًمِ؟ وأقم ؼم  ةذا منقٌةِ سمكةؼ ًمممةَأ 

 اًمشَومعل.

َ  سمًٌُ االظم  أل ذم مًيًمِ و كذا وم  ينٌبل أن يز داد اعمًلمقن ومرىمِ أو شمشرىم

أو ذم مًَةؾ مَ داأ أىف  معهؿ ا صؾ ا و  و ق اًمك َب واًمًنِ وقمةغم مةَ يمةَن 

أىةةَ يمنةةّ أقمرومةةف ضموةةدا   وطمةةلم أىمةةق  يمنةةّ  (7)اًمًةةلػ اًم ةةًَم   وميظمقىةةَ قمٌةةد اًمةةرمحـ

س  يمة  ىمةَ  أىمقهلَ مشػما  إمم  ءن  ن اإلىًَن يمة  ىملنةَ اًموةقأ ذم سمعةض اعمجةًَم

مةـ أصةَسمع اًمةرمحـ يقلٌهةَ يموةػ  قملوف اًم ة ة واًمًة أ: ىملةقب اًمعٌةَد سمةلم أصةٌعلم

يشةةَء  وًمةةذًمؽ يمةةَن قملوةةف اًمًةة أ يك ةةر أن يقةةق : يةةَ م ٌةةّ اًمقلةةقب صمٌةةّ ىملٌةةل قمةةغم 

دينل وـمَقم ؽ  وميىةَ قمٌةد اًمةرمحـ أقمرومةف يةقأ يمةَن شملموةذا  ذم اجلَمعةِ ويمنةّ  نةَ  

                                                           

 اعمق قد سمف: اًمشوخ قمٌد اًمرمحـ قمٌد اجًَمؼ. (7)
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  ومةةَ يمنةةّ أقمةةرأل منةةف  ء مةةـ اجلنةةقح إمم أؾمةة َذا  عمةةَدة الةةديْ وومقةةف الةةديْ

اًم ك ؾ ومَ يًمك اًموقأ سمةًَم ن وؿ و ةق اًم كةزب اًمةذ  ال  ةقز ذم اإلؾمة أ  ومةرسم  

 همػّمشمف ا يَأ سمعدىَ إذا ص   ذا اًم عٌػم يم ػما  أو ىملو  .

ًمكـ مع  ذا يملةف يم َسمَشمةف ال شمةزا  شمةد  قمةغم أىةف ال يةزا  معنةَ قمةغم اعمةنهٓ اًمةذ  

ةةةة   إًموةةةف و ةةةق اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ وزيةةةَدة ى ةةةًَمػ وموهةةةَ  ةةةَ ػم ىكةةةـ ىةةةدقمق اًمنةةةَس دا

اًمشر  اإلؾم موِ اعمقضمقدة اًموقأ ذم اًمًَطمِ  و ل وقمغم منهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم   

وًمكةةةـ ىمةةةد  ًَمشنةةةَ يم ةةةػما  وأىةةةَ شمكلمةةةّ رةةةذا اًمكلمةةةِ طمةةةق  اعمقوةةةقع ذم رشيةةةط 

َرىَ وسملم ومرؾمؾ إًموف  ًمكـ  ذا ذم القوقِ ال  قز أن ىٌَقمد سملم أىشًنَ وسملم أومك

َ  وظم صةةِ  أن ى عةةَون سمعكةةنَ مةةع سمعةةض  وملةةذًمؽ ىملةةّ ًمةةؽ سمٌمةةء مةةـ اًم ش ةةوؾ نىشةة

اًم ةةَب مهةة  ىمةةًَمقا قمنةةؽ وميىةةّ شمكةةقن  قمٌةةد اهللاعم لةةقأ وال شمكةةـ  قمٌةةد اهللذًمةةؽ يمةةـ 

َ  وشمكقن جم هدا  ذم شمقريةُ الةؼ إمم مةـ شم ةـ أىةف وةؾ ؾمةقاء اًمًةٌوؾ وإن  خمل 

 يمَن  ق ذم ا صؾ معؽ  و كذا..

َ  ىكةـ مةـ أؿمةد ي مداظملِ: َ ؿموخ أىَ أطمُ  نةَ أن أىمةق  يملمةِ ىم ةػمة  يعنةل أيكة

َ   يعنل ص ة اجلمعةِ مةَ ى ةكم إال قمنةد اًمشةوخ قمٌةد اًمةرمحـ طمقوقةِ   اًمنَس طمرص

يعنل اًمشوخ قمٌد اًمرمحـ شمقريرا ًملعقوةدة وًمل قطموةد وسموَىةف مةـ واىمةع اًمقةرنن اًمعزيةز 

 َ سم قرة قمجوٌِ ضمدا .سم قرة يَ ؿموخ مَ ؿمَء اهلل ال ىمقة إال سمَهلل ينشرد وموه

 ىعؿ المد هلل. اًمشوخ:

وحيٌةُ اًمنةَس ذم ذًمةةؽ ويةرسموهؿ قملوةف  ويمةةذًمؽ مةـ ضمهةِ اؾمةة دالالشمف  مداظملةِ:

َ   ًمكـ يمؾ اعمًيًمِ يعنل جمرد..  ًموس قمندا ؿمَةٌِ شمقلود مطلق

  ذا  ق يَ أظمل وًمذًمؽ.. اًمشوخ:
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  بب  ًن نلبببي نةتببقك  بب  ا ه

 

 

ن ببةء كببا ً  ن ُنعببا  كؾفبب  كػببد 

  ع اابببببببببببببببببببببببببا

 

يم  ىموؾ ىمدي    وًمةذًمؽ اًمقاضمةُ اًم عةَون معةف  وًمة ـ اؿمة د  ةق ذم  ةذا اًمعٌةَرة  

وىمًَ ومنكـ  ُ أن ىلةلم معةف  ًمعلةف يموةؾ إمم اًم ةقاب معنةَ إن ؿمةَء اهلل  ال ؿمةؽ 

أن  ةةةةذا اًمكةةةة أ همريةةةةُ ضمةةةةدا  يعنةةةةل.. ـموةةةةُ مةةةةَ شمكلةةةةؿ طمةةةةق  الةةةةديْ سمةةةةييم ر  ةةةةَ 

 أؾممع نل سمف؟

 ىعؿ  نَ  ؿم ص نظمر يشن ذم.. مداظملِ:

 ـموُ مَ  ل طمج ف ذم  ذا اًمك أ؟ ًمشوخ:ا

 ىعؿ؟ مداظملِ:

 مَ  ل طمج ف ذم  ذا اًمك أ؟ اًمشوخ:

 اًمك أ اعم قدأ وإال  ذا؟ مداظملِ:

َ . اًمشوخ:  اًمذ  أؾممع نل إيَا نىش

ىعةؿ  ةق ذيمةر أن اًمقاضمةُ قمةغم اعمًةلملم  ةق اًمًةمع واًمطَقمةِ ًمممةَأ   مداظملِ:

ًةةةةةعقا إمم اؾمةةةةة  نَأل الوةةةةةَة ومةةةةةٌن ب يكةةةةةـ  نةةةةةَ  إمةةةةةَأ ومةةةةةٌن اًمقاضمةةةةةُ قملةةةةةوهؿ أن ي

اإلؾمةة موِ إذا يمةةَن صمةةؿ ؾمةةٌوؾ إمم ذًمةةؽ  أو اجوةةَر ااظمةةر و ةةق أن يع زًمةةقا  صمةةؿ أورد 

طمديْ طمذيشِ وضمعلف ذم سمَب اًمعزًمِ اعمطلقِ اًم ل ي ٌع وموهَ اًمرضمؾ ؿمةعػ اجلٌةَ  

يشر سمدينف مـ اًمش ـ  صمةؿ ىمةَ   ةذا اًمعٌةَرة اًم ةل ىمرأهتةَ قملةوكؿ  وذم مقوةع نظمةر ... 

ن إذم يم ةةةةةَب ... ا مةةةةةـ اجلنةةةةةَةل ذم ىشةةةةةس الةةةةةديْ يقةةةةةق  وموةةةةةف:  ًمةةةةةف يمةةةةة أ نظمةةةةةر

اًمةةزأ  َقمةةِ اعمًةةلملم وإمةةَمهؿ ًمةةزوأ مع قةةد ؿ وضمهةةَد ؿ  طم ةةك أيشةةَ  :اعمق ةةقد

قمٌَرة وموهَ ىقع مـ قمدأ اًمقوقح.. اًمزأ مع قد ؿ وضمهَد ؿ  يعنةل يقةق  أىةف ًمةوس 

دا وًمةةوس اعمق ةقد سملةزوأ اجل قمةِ  نةَ ًمةزوأ ًمممةةَأ ىشًةف ًمكةـ ًمةزوأ ومقهةف واضم هةَ
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  ويقةةَ   َقمةةِ «يةةد اهلل قمةةغم اجل قمةةِ»: ¢اًملةةزوأ  نةةَ قملوةةف ... يقةةق : يمةة  ىمةةَ  

لذيشةِ سمةـ اًمةو ن  ¢اعمًلملم ًمكؾ مـ اضم معقا قمةغم إمةَأ ذم زمةـ مةَ يمة  ىمةَ  

ذم طمديْ اًمش ـ اًمطقيؾ: اًمزأ  َقمِ اعمًلملم وإمَمهؿ  وًموس اًملزوأ  نَ ًمةزوأ 

َد ؿ وومقههةةؿن  ن  ةةذا  ةةق معنةةك اًملةةزوأ مع قةةد ؿ ديةةنهؿ وإىةة  اًملةةزوأ ًمةةزوأ ضمهةة

َ  مةـ مع ةوِ اهلل وموكةرا »: ¢سمدًموؾ ىمق  اًمنٌل  أال مـ وزم قملوف وا  ومةرنا يةي  ؿمةو 

وإذا رأيةة ؿ »: ¢  ويمةةذًمؽ ىمقًمةةف «مةةَ يةةي  مةةـ مع ةةوِ اهلل وال ينةةزقمـ يةةدا  مةةـ ـمَقمةةِ

َ  شمكر قىف ومَيمر قا قمملف وال شمنزقمقا يدا  مـ ـمَقم ف قًمف   ويمذًمؽ ىم«مـ والشمكؿ ؿمو 

َ  وملو ةةؼم قملوةةف  ومةةٌنمةةـ يمةةرا »صةةغم اهلل قملوةةف  ونًمةةف وؾمةةلؿ:  أطمةةد مةةـ  مةةـ أمةةػما ؿمةةو 

و ةةةةةذا  «اًمنةةةةةَس ظمةةةةةرج مةةةةةـ اًمًةةةةةلطَن ؿمةةةةةؼما  ومةةةةة ت قملوةةةةةف إال مةةةةةَت مو ةةةةةِ ضمَ لوةةةةةِ..

 ا طمَديْ يملهَ..

قمةةةغم يمةةةؾ طمةةةَ  يةةةَ أظمةةةل  ةةةذا ًمةةةوس شمشًةةةػم اعمةةةراد  أيةةةـ يةةةذ ُ سمًةةةًا   اًمشةةةوخ:

م ةةوٌِ اًم يويةةؾ  الةةديْ يقةةق : ومةةٌن ب طمذيشةةِ ومةةٌن ب يكةةـ هلةةؿ إمةةَأ؟ يعنةةل  ةةذا 

يكةةـ هلةةؿ إمةةَأ  مةةَذا يشعةةؾ؟ يةةيمرا سمةةين يةةدع اًمشةةر  يملهةةَ و ةةذا ال يعنةةل أن ال يعمةةؾ 

ًممؾم أ  ومهق يم مف مـ ىَطموِ صقاب أىف إذا ب يكـ  نَ  إمةَأ وملةوس معنةك ذًمةؽ 

أال يعمؾ ًممؾم أ ًمكـ ذم اًمقىمّ ىشًف ومَلديْ رصي  سميىف ال  قز طمونذا  أن 

َ  وإمم نظمةةةةرا  وًمكةةةةـ شم ك ةةةة ؾ  َقمةةةةَت و َقمةةةةَت ويةةةةزادوا ومرىمةةةةِ ويةةةةزدادوا حتزسمةةةة

اعمًلؿ قملوف أن يعمؾ يمةؾ سمكًةٌف ذم ؾمةٌوؾ إقمةَدة الوةَة اإلؾمة موِ اًم ةل ال سمةد هلةَ 

مـ إمَأ  أمَ اًم ك ؾ واًم كزب ومهذا ينَذم اإلؾم أ  وطمديْ طمذيشِ ىص ىمَـمع ذم 

ذا ىشعةةةؾ؟ مةةةَذا يقةةةق  اعمقوةةةقعن  ىةةةف ؾمةةةًا  وضمةةةقاب وإن ب يكةةةـ هلةةةؿ إمةةةَأ  مةةةَ

 الديْ..؟

 ... شملؽ اًمشر  يملهَ. مداظملِ:
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 اًمشر  يملهَ. اًمشوخ:

و ةةؾ  ةةذا يعنةةل أن  ةةذا اجل قمةةَت مةةـ  َقمةةَت اًمةةدقمقة  ةةل داظملةةِ  مداظملةةِ:

 ؟¢ذم ومـ مدًمق  اًمشر  اعمذيمقرة ذم طمديْ رؾمق  اهلل 

 ةةذا   لةةػ قمةةـ اعمًةةيًمِن  ن  ةةذا ىمٌةةؾ  ةةذا اعمشةةكلِ  أىةةف مةة     ةةؾ  اًمشةةوخ:

 ؿمَقمرة  ؾ اعمَشمريديِ  ؿ مـ اًمشر ؟ ىكـ ىقق  أوال  ال  قز أن ىطلةؼ اًمكة أ ا

قمغم يمةؾ مةـ اى مةك إمم مةذ ُ سميىةف ىةَج أو  ًَمةؽ ومةردا  ومةردا   وإىة  ىكةـ ىن ةر إمم 

َ  قمـ اعمنهٓ ال ىً طوع أن ىقق  قمـ يمؾ مـ طمَد قمـ  اعمنهٓ صمؿ إذا وضمدىَا منكروم

َ  أن سمعض اًمكشَر وًموس سمعد اًمكشر اعمنهٓ اًم كو  أىف ذم اًمنَرن  ىنَ ىع  قد  وع

ة   سم ةف  ﴿ذىُ يم   ةق معلةقأ اعمٌةدأ اًمعةَأ ىمقًمةف شمعةَمم ذم اًمقةرنن:  ةر  أ ن  ي نم  
ش  إ ن  اهلل   ال ي ب 

ء   ةَة ـ  ي ش   ةة
َ د ون  ذ ًم ةةؽ  عم  ةة ةةر  م 

ش  ي ب  وًمكةةـ ىمةةد يكةةقن يمةةَومر مةةَ أو أيم ةةر مةةـ يمةةَومر  [48]النسالالا :﴾و 

نةةد اهلل قمةةز وضمةةؾ  ًمكننةةَ ىقةةق   ةةذا يمةةَومر إذا رأينةةَا يمشةةر  قمنةةد اهلل معةةذورا   ومكًةةَسمف قم

َ  وأظمةةذىَ ومةةردا  مةةـ أومةةراد اًمكةة   ىقةةق   ةةذا وةةَ   ًمكةةـ ال  ومةةٌذا شمريمنةةَ اًمكةةَومر ضمَىٌةة

ىككؿ قملوف سم  قص أىف ذم اًمنَرن  ىف ىمد يمكـ أن يكقن ًمف قمذر قمنةد اهلل شمٌةَر  

يم ٌةةةف مةةةع ؿمةةةدة  وشمعةةةَمم  و ةةةذا مةةةَ ينمةةةطمف ؿمةةةوخ اإلؾمةةة أ اسمةةةـ شموموةةةِ رمحةةةف اهلل ذم

مح شمةةف قمةةغم اًمشةةر  اًمكةةًَمِ يمَعمع زًمةةِ واجةةقارج وىكةةق ذًمةةؽ  وقمةةغم  ةةذا ىكةةـ 

ىقةةق  ال ىجوةةز أن ىقةةق  سمةةين اجل قمةةِ اًمش ىوةةِ أو اجل قمةةِ اًمش ىوةةِ  ةةل مةةـ اًمشةةر  

اًمكًَمِ  وسم َصِ إذا شمٌنّ اعمنهٓ اًمذ  ىةدقمق إًموةف وىةديـ اهلل سمةف وًمكةـ ظمةًَمػ ذم 

ذم ومهمةةةف ًمةةةٌعض اًمن ةةةقص مةةةـ اًمك ةةةَب  سمعةةةض اجلقاىةةةُ ذم أؾمةةةلقب اًمةةةدقمقة أو

 واًمًنِ..  ذا أمر ال ينجق منف إىًَن   ذا اًمذ  ىديـ اهلل سمف شمٌَر  وشمعَمم.

يملم كؿ يَ ؿموخ اًم ةل أرششمةؿ إًموهةَ ذم يم مكةؿ ... أرؾمةل ؿ إًموةف رؾمةًَمِ  مداظملِ:

أىَ اؾم معّ إًموهَ ومرأيّ أىكؿ ىقل ؿ قمٌَرة ذيمةرشمؿ وموةف ًمشةظ يةذيمر وموةف ًمشةظ اجل قمةِ 
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شهؿ منف أىف يقةر سمًَملشظ  اعمشرد  ومقل ؿ أن ذيمر اجل قمِ رذا اًمًوَ  سمًَملشظ اعمشرد ي 

اجل قمةةةةَت ا ظمةةةةر   و ةةةةذا مةةةةَ أدر  ًمعلةةةةف ىمٌةةةةؾ صةةةةدور  ةةةةذا اًمرؾمةةةةًَمِ اًم ةةةةل  ةةةةل 

منموقموِ اًمعمؾ اجل قمل أأ أن  ذا إـم ًمِ هيعِ منكؿ ًملك َبن  ىف  ةق رّصح 

 سمذًمؽ سميًمشَظ رصحيِ يعنل ذم مقاوع أظمر .

نقةةةةؾ مةةةةـ اًمشةةةةوخ يمةةةةَن قمةةةةغم ا ؾمةةةةلقب اًمعمةةةةؾ اًمًةةةةوَف ىمٌةةةةؾ  ةةةةذا اًم مداظملةةةةِ:

 اًمرؾمًَمِ.

 ىمٌؾ أن شمطلع  ذا اًمرؾمًَمِ. مداظملِ:

 ىعؿ. مداظملِ:

ىعؿ ىعةذرا يعنةل  ... سمةين  ةذا اًمرؾمةًَمِ وموهةَ قمٌةَرات رصحيةِ واوةكِ  مداظملِ:

 يعنل ذم شمعدد  َقمَت اًمدقمقة...

 قمغم يمؾ طمَ  يعنل مَ أسمعدىَ قمـ اًم قاب. اًمشوخ:

ىعةةةةؿ  ةةةةق اعمةةةةراد... ىم ةةةةدا أن  ةةةةذا منةةةةؽ اؾمةةةة ن َج اؾمةةةة ن ج ف وًمكةةةةـ  مداظملةةةةِ:

 اًمن قص رصحيِ.

سمةةةةؾ أن ًم عةةةةدد اجل قمةةةةَت ًملةةةةدقمقة واجلهةةةةَد مةةةةـ اعمزايةةةةَ أوةةةةعَأل مةةةةَ  مداظملةةةةِ:

 ًمل عدد مـ اعمًَوئ.

 ىًي  اهلل ًمنَ وهلؿ اهلدايِ. اًمشوخ:

   ذا إؿمَرة ًم لةؽ اًمشةر  «اقم ز  شملؽ اًمشر »ؿمو نَ سمًَمنًٌِ ًملكديْ  مداظملِ:

إؿمةةَرة إمم مةةَ شمقةةدأ ذيمةةرا ًملكةةديْ و ةةل اًمةةذيـ يةةدقمقن اًمنةةَس إمم أسمةةقاب ضمهةةنؿ  

 ومهذا إؿمَرة إمم ومر  معونِ.

ًمكـ  ؾ شمعنل أن يمؾ ومرىمِ  َ ىمد يقضمد وًموس هلَ إمةَأ شمكةقن يمةذًمؽ؟  اًمشوخ:
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 وإى  يقضمد سمعكهَ يمذًمؽ.

يعنةةةل ا مةةةر سمةةةَالقم زا   ةةةق اقم ةةةزا  وم ةةةِ ظمَصةةةِ مةةةـ اًمشةةةر  اًم ةةةل شمقةةةدأ  مداظملةةةِ:

 ذم الديْ. ذيمر َ

ال اعمق ةةقد وموهةةَ اًمشةةر  يملهةةَ  وًمةةوس ومرىمةةِ معونةةِ  اًمشةةر  يملهةةَ مةةَ داأ  اًمشةةوخ:

  َ ًمةةوس  نةةَ  إمةةَأ  معهةةَ وأىةةّ ذم اقم قةةَد  ال شمشةةؽ أىنةةَ ًمةةق ومروةةنَ أن  نةةَ  ومرىمةة

 وًَمِ يملهَ ال شمكقن و هلَ ذم ىًٌِ واطمدة  أًموس يمذًمؽ؟

 ىعؿ. مداظملِ:

َ  ًموس مـ اًميةور   اًمشوخ: أن ىشهةؿ أن يمةؾ ومرىمةِ  ةق سمنًةٌِ ـموُ ومكذًمؽ أيك

شملةةؽ اًمكةة ًمِ اًم ةةل أىةةّ شملمةة  إًموهةةَ  ةةَ ضمةةَء ذيمةةرا ذم الةةديْ  ًمكةةـ يكشةةل أيشةةَ 

ًمةةةوس قملوهةةةَ إمةةةَأ  وطمون ةةةذ ال  ةةةقز اًم ع ةةةُ جل قمةةةِ مةةةـ  ةةةذا اجل قمةةةَت وإىةةة  

َ  يمةة  ىمةةَ  شمعةةَمم:  لم  ﴿يعمةةؾ اإلىًةةَن م عَوىةة
د ىم  ةَة ةةع  اًم   ةةقا م  قى  يم  وملًةةنَ  [115]التوبالالة:﴾و 

ًمل كَؾمؾ وًمؽم  اًمعمةؾ وال ًمل كةزب وًمل ك ةؾ وزيةَدة اًمشرىمةِ سمةلم اعمًةلملم  دقمَة 

وإىةةة  اًم ةةةقاب سمةةةلم  ةةةًالء و ةةةًالء  وىكةةةـ ىةةةر  وًمعلةةةؽ شمةةةر  أىةةةّ ذم يم ةةةػم  ةةةَ 

ؾمةةةمعّ مةةةـ اًم ًةةةهو ت أن  ةةةذا اًم كةةة  ت و ةةةذا اًم كزسمةةةَت ًمةةةق يمَىةةةّ ضمةةةَةزة ذم 

اعمن نمة سمةلم أومةراد اإلؾم أ ومهل ؾمَسمقِ  وايشَن  يشَ ب شمقؿ قمغم اًمعلؿ اًم ةكو  و

صمرة  ومةةةنكـ  مةةةر مةةةَ ىقةةةق  وقمةةةغم مةةةنهٓ اًمًةةةلػ َيم ةةةػمة مةةةـ  ةةةذا اجل قمةةةِ اعم كةةة

َ  الؾمةة  نَأل  اًم ةًَم  ومةنكـ ىعنةةل أىةف  ةُ قمةةغم اًمةدقمَة اإلؾمة مولم أن يًةةعقا طم و ة

الوةةَة اإلؾمةة موِ  وذًمةةؽ ال يكةةقن إال سمننمةة اًمعلةةؿ اًم ةةكو   وذًمةةؽ ال ي كقةةؼ ذم 

 َريخ يعود ىشًةف  ىقةرأ ذم شمةراضمؿ يم ةػم مةـ ا ةمةِ أن اقم قَد  إال إذا يم  يققًمقن اًم

اإلمةةَأ اًمشةة ين يمةةَن إذا ضملةةس يةةدرس يمةةَن ذم درؾمةةف طمقًمةةف يمةةذا مةة عمؿ  يعنةةل مةةـ 

أ ؾ اًمعلؿ اًمذيـ ىمد يًَووىف وىمد يقَرسمقىف ذم اًمعلؿ مع ذًمؽ  لًةقن قمنةدا ًمكةل 
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أو ذم  مةـ اًمعلةؿ  اًموةقأ إذا ى ةرت ذم اًمكقيةّ ؿيً شودوا منف مَ ىمد يكقن ىمةد ومةَهت

ؾمةةقريَ أو ا ردن أو ذم يمةةؾ سمةة د اإلؾمةة أ دمةةد أومةةرادا  يشةةَر إًمةةوهؿ سمًَمٌنةةَن و وهةةَت 

قرىةةقا مةةع مةةـ يمةةَىقا  ةةـ يشةةَر إًمةةوهؿ مةةـ اًمعلةة ء ذم ىمةةديؿ اًمزمةةَن   وهةةَت أن  أن ي 

يداىق ؿ أو أن يقرىقا معهؿ مع ذًمؽ  ًالء أومراد سملم اعم يلم  يموػ يمكـ هلًالء 

َ قمةةَب أو قمةةَعملم أو صم صمةةِ  وال أفمةةـ يٌلةةغ قمةةدد ؿ  ةةذا  اعم يةةلم اعمملونةةِ ويةةدير 

يموةةةػ يمكةةةـ  ةةةًالء االصمنةةةلم أو اًم  صمةةةِ أن يرسمةةةقا وأن ينشةةة قا اعم يةةةلم وىمةةةد ـمٌعةةةقا 

 سمطَسمع الزسموِ  ذا أمر مً كوؾ.

ومنذ ًمول لم أو صم ث ًموَ  اشم ؾ   أطمد ؿ مـ اجلزاةر ويٌدوا أىف مـ اجل قمِ 

اًم ةةةَ ر أىةةةف مةةةـ اعمن ًةةةٌلم  ومًةةةيًمنل مةةةَ رأيةةةؽ؟  ...«ضمٌهةةةِ اإلىقةةةَذ »اًم ةةةل يًةةةمق َ 

َ  إمم  رديةةّ رأيةةف أىةةف ال طمةةزب وال شمك ةةؾ ذم اإلؾمةة أ ويمقىةةقا مةةع اعمًةةلملم  وعةة

اًمةةةةةكم حتةةةةةّ  «قمةةةةةكم سمَلةةةةةَج»نظمةةةةةرا  اًمشةةةةةَ د ىمةةةةةَ  زم حتةةةةةّ اًمشةةةةةوخ أفمةةةةةـ اؾمةةةةةمف 

وةةككّ أىةةةَ ذم ىشيسةةة مةةع ا ؾمةةةػ ًمكةةةـ رش اًمكةةكؽ مةةةَ يٌكةةةل  ىمةةَ  حتةةةّ يةةةدا 

َ اهلل ؾمٌعِ م يلم مًلؿ يمةؿ قمةَب  ةًالء سمكَضمةِ ًمةف طم ةك ؾمٌعِ م يلم مًلؿ ىملّ ي

ًوا ىشية إؾم موِ  ويؽمسمقا شمرسموِ إؾم موِ  جمرد مةَ إىًةَن سمًَمعَـمشةِ وال ؾمةِ  نش  ي 

وسمةةٌعض اجطةةُ اًمنَريةةِ يمةة ّلهؿ  عهةةؿ وةةد الةةَيمؿ اًمكةةَومر واضم معةةقا  ًمكةةـ  ةةؾ 

ًم ةوَأ؟ ال  ء قمرومقا اإلؾم أ؟  ؾ قمرومقا اًم قطمود؟  ؾ قمرومقا اًمعٌَدة اًم  ة وا

مـ ذًمؽ ؾمةق  اًمعقاـمةػ  وأىةَ أقم قةد أن ووةع دقمةقة يم ك ةؾ أو دممةع  وال أىمةق  

يم كةةزب ىمٌةةؾ  ةةذا اًم كةةزب أقم قةةد أىةةف ذم اًمكقيةةّ مةةـ أطمًةةـ مةةَ يكةةقن اًمقوةةع  

و ذا ال ؿمؽ رمِ أظمقىَ قمٌد اًمرمحـ ومـ معف مـ ا ظمقان اًمطوٌةلم  مةع ذًمةؽ مةَ 

كقىةةةقن ىمةةةد ومهمةةةقا مةةةَ  ةةةُ قملةةةوهؿ أقم قةةةد أن  ةةةًالء يملهةةةؿ إذا شمك لةةةقا وحتزسمةةةقا ي

. َ  قمقودة وقمٌَدة وؾملقيم
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اًمشَ د أىَ أى ر إمم  ذا اًم ك ؾ الز  ا قممك أن قمَىمٌ ف اًمششؾ واًم َريخ يم  

ىموةةؾ يعوةةد ىشًةةف  واعم ةةَ  سمةةلم أيةةدينَ  ةةَ ؿ اإلظمةةقان اعمًةةلمقن منةةذ مًةةلم ؾمةةنِ 

مقن ومةةع حتزسمةةقا وشمك لةةقا وسمةةًَمبقا ذم ادقمةةَةهؿ أن اعمًةةلمقن  ةةؿ ا ظمةةقان اعمًةةل

َ   مَ اؾمة طَقمقا أن حيققةقا يملمةِ أقم قةد َ أيشةَ مةـ  ذًمؽ مَ اؾم طَقمقا أن يعملقا ؿمو 

قلةةةّ إمةةةَ قمةةةـ طمًةةةـ اًمٌنةةةَ أو قمةةةـ اهلكةةةوٌل و ةةةل:  أىمومةةةقا دوًمةةةِ »ضمةةةقا ر اًمكلةةةؿ ى 

قةةؿ ًمكةةؿ ذم أروةةكؿ    ةةذا اًمكلمةةِ مةةَ اؾمةة طَقمقا اإلظمةةقان «اإلؾمةة أ ذم ىملةةقسمكؿ شم 

دة أن حيققق ةةةةَ  عمةةةةَذا؟  يشةةةةؿ مةةةةَ اعمًةةةةلملم ـمولةةةةِ ى ةةةةػ ىمةةةةرن مةةةةـ اًمزمةةةةَن وزيةةةةَ

قمنةةةد ؿ إال الةةة س واًم ك ةةةؾ اًمًةةةوَف وىكةةةق ذًمةةةؽ مةةةـ اعمعةةةَين  أمةةةَ اًمدراؾمةةةِ 

اًمعلموةةِ اًمرشموٌةةِ اعمن مةةِ  ةةذا اًم ن ةةوؿ  صمةةؿ محةةؾ اًمةةنشس ومةةـ يلةةقذ رةةَ مةةـ ا والد 

وااسمَء وا مهَت  يعنل أن يعوةد اًم ةَريخ ىشًةف يمة  ومعةؾ اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ مةع 

أسمعد مَ يكقن قمـ اجل قمِ وأظمشك مَ أظمشَا أن يعوةد اًم ةَريخ ىشًةف  أصكَسمف   ذا

. َ  أيك

ومكؾ شمك ؾ يققأ قمغم أؾمَس ال س ًموس قمغم اًمعلؿ وقمغم اًمؽمسموةِ واًم  ةشوِ 

اًم ةةل أىةةَ شمكلمةةّ قمنهةةَ أيم ةةر مةةـ مةةرة ومعَىمٌةةِ أمر ةةَ اًمششةةؾ وال ؿمةةؽ  ًمةةذًمؽ  ةةذا مةةـ 

 همػما؟ نصمَر اًم كزب اًم ل يشك قمنف اًمنمع واًم شر  اعمقوّ  ـموُ 

ؿمةةةوخ وموةةةف رشيةةةط ؾمةةةجل مقا مةةةع أفمةةةـ صةةةقت اًمشةةةوخ ؾمةةةلوؿ اهلةةة زم  مداظملةةةِ:

يًةةةيًمكؿ قمةةةـ مًةةةَةؾ مةةةـ ضمهةةةِ اًم ك ةةةؾ ومةةةـ ضمهةةةِ سمعةةةض ا مةةةقر اعم  لشةةةِ  يمقىةةةف 

ةة   نةةَ  داقمةةل ًمةةٌعض االصةةط طمَت  ةةذا مةةـ  ؿ  ؾمةةًا  صةةبػم أو ىم ةةػم   ةةؾ يمَىةةّ صم 

 اًم ك ؾ وًمزوأ اًم ك ؾ ومَ أؿمٌف ذًمؽ؟

َ  ومعنكا مـ ا مقر الال  ذ اًمشوخ:  .َدصمِ ًمش 

 وطم ك مـ ضمهِ اعمعنك يعنل؟ مداظملِ:
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َ  ومعنك. اًمشوخ:  ًمش 

 يموػ يَ ؿموخ؟ مداظملِ:

 أمَ اًملشظ ومقاو . اًمشوخ:

َ  واو  ىعؿ. مداظملِ:  ًمش 

َ ن  ن اعمق ةةقد سمًَم ك ةةؾ  ةةق  اًمشةةوخ: َ  ينٌبةةل أن يكةةقن واوةةك أمةةَ معنةةك ومييكةة

 اًم شر .

 يموػ يَ ؿمو نَ؟ مداظملِ:

هي  ؿ  ﴿اًم ك ةةةؾ اًموةةةقأ  ةةةق اًم شةةةر   يعنةةةل اعمق ةةةقد مةةةـ  اًمشةةةوخ: ةةةد  ب  سم ةةة   ًم  ةةةز 
ةةةؾ  طم  يم 

ةةقن   طم  يعنةةل  ةةًالء ي ك لةةقا  َقمةةِ قمةةغم مةةنهٓ و ةةًالء اجل قمةةِ  [53]المؤمنالالون:﴾وم ر 

 قمغم منهٓ  و كذا.

ًمكنكؿ أىمررشمؿ يَ ؿمو نَ سمد  مَ ؾميًمكؿ  ةق قمةـ اًم ك ةؾ وذيمةر رشوـمةف  مداظملِ:

 ويمذا ىمل ؿ ال سميس مـ ذًمؽ سمؾ  ذا واضمُ.

سمعةةةةد أن ذيمةةةةرت اًمنمةةةةوط ومةةةةٌذا  اًم جمةةةةع قمةةةةغم اًمك ةةةةَب واًمًةةةةنِ  مةةةةَ وموةةةةف  شةةةةوخ:اًم

 ظم أل يعنل.

 أىمق  يعنل صمؿ  نَ  داقمل يعنل.. مداظملِ:

 أىَ أشمكلؿ قمـ اًم ك ؾ سمَعمعنك اًمًَةد اًموقأ. اًمشوخ:

 قمَرأل ًمكـ اًمًًا  اعمنٌنل قمغم اًمك أ ا و . مداظملِ:

 شمشكؾ. اًمشوخ:

 يمَن اإلىًَن ذم شمك ؾ مَ قملوف أن يٌقك. ؾممعنَ مـ ا ظمقان أىف إذا مداظملِ:
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 قملوف؟ اًمشوخ:

قملوف أن يٌقك ذم  ذا اًم ك ؾ إذا  داا اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم قمغم اًمعقودة  مداظملِ:

اًم ةةكوكِ وأن يعلةةؿ  ةةًالء  ىقلق ةةَ قمةةنكؿ  وًمكةةـ  ةةذا يعنةةل منمةةوط سمنمةةوط أن 

ذم   ةةذا اًمرضمةةؾ اًمةةذ  يمكةةـ أن يةةدرس ذم  ةةذا اًم ن ةةوؿ طم ةةك يعلةةؿ إظمقاىةةف اًمةةذيـ

َ  إال مةـ صةةشقومهؿ  وًمكةـ يشةةؽمط قملوةةف  اًم ن ةوؿ اًمةةذيـ ال يًة قٌلقن مةةـ أطمةد إـم ىمةة

 أن يل زأ سمعدة أمقر منهَ: أن يدومع اؿمؽما .

 أن؟ اًمشوخ:

 يدومع اؿمؽما  مـ مًَمف إمم  ذا اجل قمِ. مداظملِ:

 إذا وىمػ ا مر  نَ ؾمهؾ سمعديـ؟ اًمشوخ:

َ  قملوةةف أن يل ةةزأ سمٌوعةةِ يٌةةَيع  وًمكةةـ  مداظملةةِ:  ةةق يًةة طوع أن يلشةةؼ اًمٌوعةةِ وأيكةة

 ةةةةةذا سمٌصةةةةة ح اجل قمةةةةةِ  واًم ًَمةةةةةْ أن يل ةةةةةزأ سمطَقمةةةةةِ ... أن يطةةةةةوعهؿ وأن حييةةةةة 

َ  أن يًةةكّ قمةةـ سمعةةض ا مةةقر اًمٌدقموةةِ  اضم  قمةةَهتؿ  ويشعةةؾ مةةَ يةةيمرون سمةةف  وراسمعةة

َ   نَ  ىقطِ مهمةِ ضمةدا  أىةف  اًم ل حتدث  ومهؾ اعم لكِ اًمراضمكِ رذا ا خ  وأيك

س عمَ يمَن ذم صةشقومهؿ ب يعلمةقا قمةغم اًمعقوةدة وال قمةغم ىملوؾ اًمعلؿ  أ  ب ي مر

اًم ك ةؾ  ايعنل ا مقر يملهَ  رذا اًمنموط  ؾ يً طوع  ذا اًمرضمؾ اًمذ   ق ذم  ةذ

و ةةذا اًم ن ةةوؿ واًمةةذ  ًمةةف من ةةُ قمنةةد ؿ أن  لةةس ويعلةةؿ إظمقاىةةف اًمعقوةةدة  ويمةةذا 

 ويً مر معهؿ؟

 سمدون رشوط. اًمشوخ:

 ال رذا اًمنموط. مداظملِ:

 رشوط. سمدون اًمشوخ:
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 إذا  مَ يً طوع. مداظملِ:

مَ يً طوع  أمةَ اًمنمةط ا و  ومة  سمةيس سمةف وظمةػم ًمةؽ أال شمةذيمرا  قمرومةّ  اًمشوخ:

 أ  رشط؟

 االؿمؽما . مداظملِ:

ىعؿ يمَن ينٌبل قمةغم ا ىمةؾ شمةذيمرا أظمةػما  يعنةل  ؿمةقأل يةَ أظمةل أىةَ اًمةذ   اًمشوخ:

كةة  هتؿ أضمةةدا مةةـ خمةةَـمر اًم ك ةةؾ واًم كةةزب اعمقضمةةقد اًموةةقأ أيشةةؿ ينطلقةةقن ذم شم

 ةةذا اعمشرىمةةِ ًمألمةةِ قمةةغم ىمَقمةةدة همةةػم إؾمةة موِ أصةةٌكّ اًموةةقأ يمييشةةَ ىمَقمةةدة إؾمةة موِ 

  ال سمةةد أن شمكقىةةقا ىمةةد ؾمةةمع ؿ م ةةؾ  ةةذا «اًمبَيةةِ شمةةؼمر اًمقؾمةةولِ»ًوريةةِ ضمةةدا  و ةةل 

اًمقَقمةةدة اعمزقمقمةةِ اًمبَيةةِ شمةةؼمر اًمقؾمةةولِ  أفمةةـ أظمقىةةَ قمٌةةد اًمةةرمحـ ضمةةزاا اهلل ظمةةػما  

َ  وىمع ذم   ذا ىقق  ىكـ ذم ًمبِ اًمشَأ: اًمطَسمقؾمةِ  يعنةل ذم ورمحنَ أطموَءا  وأمقاشم

 ةةةذا اهلةةةقة  طموةةةْ رّصح ذم سمعةةةض رؾمةةةَةلف أن اعمًةةةلؿ ذم  ةةةذا اًمعٍمةةة ذم ؾمةةةٌوؾ 

َ  مةةـ  ةةذا؟ يموةةػ يقةةق   ـملةةُ اًمةةرز  ال سمةةد أن يقاىمةةع الةةراأ  ًمعلكةةؿ شمةةذيمرون ؿمةةو 

ة﴿مًلؿ  ذا و ق يقرأ ىمقًمف شمعَمم:  ضم   اهلل      ع ؾ  ًم ف  خم  ر 
ـ  ي   ؼ  م  ةف  ﴿ [2]الط: :﴾َو  ىم  ز  ي ر  و 

  ُ ة
 ً ْ  ال حي     و  ـ  طم 

إن روح اًمقةدس ىشةْ »؟ ويقةرأ ىمقًمةف قملوةف اًمًة أ:  [3]الطال: :﴾م 

َ  ًمةةـ متةةقت طم ةةك شمًةة كمؾ رزىمهةةَ وأضملهةةَ ومةةي لقا ذم اًمطلةةُ قمةةذم رو ل  إن ىشًةة

نَ  سمَلراأ َ ؟ يموػ يقق  رضمؾ يعنةل إذا مةَ ىملنةَ قمةَب ومهةق م لنة«ومٌن  مَ قمند اهلل ال ي 

َ ؟ يموةةةةػ ي نَؾمةةةةةك يمةةةةةؾ  ةةةةةذا  ـمًَمةةةةُ قملةةةةةؿ ومةةةةةَ  ذم ـملةةةةُ اًمعلةةةةةؿ ىمةةةةةدي   وطمةةةةةدي 

اًمن قص و ل رصحيِ اًمبَيِ شمؼمر اًمقؾمولِ  وصلّ  ذا اًمقَقمدة معهؿ أن يطٌققا 

قمغم أشمٌَقمهؿ رشوط اًمٌوعِ اًمكؼم   اًمطَقمِ اًمعموةَء  اًمٌوعةِ  ال ـمَقمةِ عم لةق  ذم 

ؿ يٍمةةةطمقن أىةةةف ال مع ةةةوِ اجةةةًَمؼ..  ةةةذا ى ةةةقص ضمةةةَءت سمًَمنًةةةٌِ ًمل لوشةةةِ  و ةةة

ظملوشةةِ وًمكةةنهؿ يققًمةةقن سميًمًةةن هؿ مةةَ ًمةةوس ذم ىملةةقرؿ  أو سمعٌةةَرة أظمةةر   ةةًَمشقن 
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أىمةةقاهلؿ سميومعةةَهلؿ  ومًَمٌوعةةِ ذم اإلؾمةة أ ال ىعرومهةةَ إال ًمل لشةةَء  واًمطَقمةةِ  ةةذا اًم ةةل 

َ  قملوةف سمًةٌُ صةدور ا مةر  دمُ قمغم اعمًلؿ سمكوْ أن ا مر اعمٌةَح ي  ةٌ  ومروة

َ   ـ  ُ شمنشوذ ا مر يمًَمز وضمِ م    ييمر َ زوضمهَ سمٌمةء ًمةوس ذم ا صةؾ واضمٌة

َ  ًمكنةةف ذم ا صةةؾ  ةةق مٌةةَح  ومويمر ةةَ أن شمشعلهةةَ و ةةل ىمةةَدرة مًةة طوعِ  قملوهةةَ رشقمةة

 وموجُ قملوهَ أن شمشعؾ ذًمؽ  يمذًمؽ الَيمؿ اعمًلؿ اعمٌَيع سموعِ رشقموِ.

ومَإلظمقان اعمًلملم ؾمنقا  ذا اًمًنِ اًمًةو ِ صمةؿ ىملةد ؿ مةـ ىملةد ؿ  ةـ أراد أن 

سمةلم اإلظمقاىوةِ وسمةلم اًمًةلشوِ ومشروةةقا اًمٌوعةِ وومروةقا اًمطَقمةِ  ىكةـ ىقةةق  ال   مةع

مةةةَىع مةةةـ ومةةةرض اًمطَقمةةةِ ذم ؾمةةةٌوؾ شمن ةةةوؿ شمعلةةةوؿ اًمنةةةَس وشمةةةقضموههؿ وشمةةةرسمو هؿ إمم 

نظمرا  وًمكـ ًموًّ  ل اًمطَقمِ اًم ل ييمر اهلل قمز وضمةؾ رةَ ذم اًمقةرنن ذم ـمَقمةِ اهلل 

ـمَقمِ قمَمِ  ال يؽمشمُ قملوهَ واًمرؾمق  وأوزم ا مر منكؿ   ذا ـمَقمِ ظمَصِ وشملؽ 

َ  أىمق : أن  ذا اًمعذر اًمذ  أىةّ  ا طمكَأ اًم ل شمؽمشمُ قمغم اًمطَقمِ اجَصِ  وم  َم

شمشةةػم إًموةةف إذا يمةةَن ال يًةةمكقن ًمةةف إال أن  كةةع ًمٌوعةة هؿ وًمطةةَقم هؿ اًمعموةةَء و ةةؿ 

يعلمقن أن وضمةقدا سمةلم فمهةراىوهؿ يشوةد ؿ ذم أصةؾ دقمةقهتؿ وال يية ؿ ومهةذا  ةق 

 او  اجلقاب؟مـ ؿمعُ اًم ك ؾ  و

أطمًةةـ اهلل إًموةةؽ يةةَ ؿمةةوخ... مةةَ  ةةل اعمنهجوةةِ اًمعلموةةِ ذم اًمةةدقمقة إمم  مداظملةةِ:

 اهلل؟ أو اًمك ُ اًم ل يمكـ أن يٌدأ رَ ذم  ذا اجل قمَت؟

 ذم  ذا اجل قمَت؟ اًمشوخ:

ىعةةةؿ اًم ةةةل اان شمعةةةددت ىمةةةد يكةةةقن شمعةةةدد َ شمعةةةدد شمكةةةَد وًمةةةوس شمنةةةقع  مداظملةةةِ:

 و  ص.

 ةةذا اًمًةةًا  يعةةقد إمم ـمريقةةِ شمعلةةؿ اًمعلةةؿ  وممةةـ  واهلل اجلةةقاب قمةةـ م ةةؾ اًمشةةوخ:

َ  ومهق اًمذ  يً طوع أن ي  رج مع أ   َقمِ  يعنل مة    إذا اسمة كم إىًةَن  يمَن قمَعم
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سمشةة ص ملكةةد  يموةةػ ي  ةةرج معةةف؟ يموةةػ ي ٍمةةأل معةةف؟ يموةةػ  َدًمةةف؟ ىةةّز  مةةـ 

 ذا اًمش ص اعملكد إمم ؿم ص هيقد   إمم ىٍماين  إمم مًلؿ وةَ  إسمةَ   

عر .. إمم نظمةرا  يموةػ؟ أىةَ أىمةق  اجلةقاب  ةذا ي طلةُ قملة    وممةـ مَ شمريد   أؿمة

َ  قمةةـ اًمنمةةيعِ   َ  واًمعلةةؿ درضمةةَت ومقةةد يًةة طوع أن  ةةَد  مًةةل   منكرومةة يمةةَن قمَعمةة

َ ن  ىف ًموس قمندا اـم ع  َ  أو ىٍماىو َ  م    أو هيقدي ًمكـ ال يً طوع أن  َد  زىديق

ىٌوةةَء سمعكةةهؿ يًمنةةقن رةةؿ قمةةغم مةةَ قمنةةد  ةةًالء مةةـ يم ةةَب حيؽممقىةةف ويقدؾمةةقىف  وأ

وسمعكةةةهؿ يكشةةةرون سمةةةف.. إمم نظمةةةرا  وملةةةوس مةةةـ اًمًةةةهؾ وسمكلمةةةِ واطمةةةدة أن ىعطوةةةؽ 

ةةدقمك  ةةًالء اًمةةذيـ ىمةةد يكةةقن شمشةةرىمهؿ واظمةة  ومهؿ اظمةة  أل شمكةةَد أو  َ  يموةةػ ي  منهجةة

اظمةةةة  أل شمنةةةةقع؟  ةةةةةذا حي ةةةةَج إمم قملةةةةة ء  و ةةةةذا مشةةةةةكل نَ ىكةةةةـ أن ا رض ىمشةةةةةر 

ىكةـ أن يشة بؾ ـمة ب اًمعلةؿ سمةين ي  ةٌكقا  سمًَمنًٌِ ًمقلةِ وضمةقد اًمعلة ء  ومن ةوك نَ

قمل ء  ومٌذا مَ أصٌكقا قمل ء اؾمة طَقمقا أن ي قًمةقا شمقضموةف يمةؾ مةـ ي  ةؾ رةؿ ويمةؾ 

سمكًٌف قمغم طمًةُ قمقودشمةف وقمةغم طمًةُ إظم صةف واىكراومةف و كةذا  ومًَمشةَ د ال 

 يمكـ إضمَسمِ مقضمزة وخم ٍمة عم ؾ  ذا اًمًًا .

 ( 00:  00: 44/ 350) اهلدى والنور / 
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 ي العىن اجلىاع٘حه

اًمًةةَةؾ: ؿمةةو نَ! اًمعمةةؾ اجل قمةةل يملمةةِ شمةةدور ذم ا ومةةؼ  ومةة   ةةق مشهةةقأ اًمًةةلشولم 

 ًملعمؾ اجل قمل  و ؾ  ق اًم كزب؟

اجلقاب اًمعمؾ اجل قمل يم  ىكـ اان  ومقد اضم معنَ قمةغم ومهةؿ يم ةَب  اًمشوخ:

  وىشةةؽم  ذم ض  ىج مةةع ًم ةة ة اجل قمةةِ ذم اًمشةةراة¢اهلل وقمةةغم ؾمةةنِ رؾمةةق  اهلل 

مةَ ال  ¢ة اًمًنـ ذم سم دىَ طمون  ال ىكقن مًَومريـن  ىنَ ىعلؿ مةـ ؾمةنِ ىٌونةَ ص 

َ  سمةةين ًملمًةةَومر أن  يعلةةؿ أوًم ةةؽ أن اعمًةةَومر ًمةةوس قملوةةف اًمًةةنـ اًمرواشمةةُ  وىعلةةؿ أيكةة

ي نشةةةؾ سمم ةةةؾ صةةة ة اًمكةةةكك وىكةةةق ذًمةةةؽ   ةةةذا قمنةةةد ؿ مةةةـ شمقاومةةةف ا مةةةقر وًمكنةةةل 

وأرادوا أن ي ةلقا اًمًةنِ  ؾميىمق  هلؿ: إذا دظمؾ  َقمِ اعمًةجد ذم وىمةّ اًم ة ة 

ومهةةةؾ ي ةةةلقيشَ  َقمةةةِ  أأ ي ةةةلقيشَ ومةةةراد ؟ إن يمةةةَن ىمةةةقهلؿ أو ضمةةةقارؿ ي ةةةلقيشَ 

َ :  ةةؾ  ةةذا مةةـ شمقاومةةف ا مةةقر أأ  ومةةراد   ىملنةةَ هلةةؿ: مةةَ طمجةة كؿ ذم ذًمةةؽ أوال   وصمَىوةة

  ذا مـ ا مقر اًم ل  ُ أن يعرومهَ اإلىًَن وأن ال  ًَمشهَ؟

ًجد ًم  ة اًم هةر أو صة ة اًمعٍمة  ويمة   منةَ أىَ أريد أن أىمق  اان: دظملنَ اعم

اى كةةك ىَطموةةِ مةةـ اعمًةةجد ًمو ةةكم اًمًةةنِ اًمقٌلوةةِ ًمقطمةةدا  ومةةٌذا  ةةؿ نمنةةقا معنةةَ سمةةين 

اًمًنِ أن ىشر   َقمةِ اًمةذيـ يريةدون ي ةلقا اًمًةنِ  أ  ال  َقمةِ ذم صة ة اًمًةنِ 

اًمقٌلوةةةِ  ومةةةٌذا : ىكةةةـ ىج مةةةع طموةةةْ  معنةةةَ اًمنمةةةع  وىشةةةؽم  طموةةةْ ييمرىةةةَ اًمنمةةةع 

 شريؼ  ومكون  ى ةكم اًمًةنـ ومةراد  ال  ةقز ًمنةَ أن ى ةلوهَ  َقمةِن  ن اًمنمةع سمًَم

اًمذ  ىكـ ىقيض طموَشمنَ يملهَ ذم معروم ف مـ اًمك َب واًمًنِ دًمنَ قمغم  ةذا اًمشةَر  



 العنل اجلناعي --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

307 

اًمةةةذ  ىمةةةد ال هيةةة ؿ سمةةةف أوًم ةةةؽ اًمةةةدقمَة اعمزقمةةةقملم  و ةةةقا أن اًمًةةةنـ شم ةةةغم ومةةةراد   

كةِ ًمقطمةدا  وال ي ةلوهَ مةع واًمشراةض شم غم  َقمِ  ومكة  يةيصمؿ مةـ ي ةكم اًمشري

 َقمِ اعمًلملم  يمذًمؽ ييصمؿ مـ ي ةكم اًمًةنـ  َقمةِ  وال ي ةلوهَ اىشةرادا    ن 

 .¢يم   مـ اًم جموع واًم شريؼ ىمد ضمَء سمف رؾمق  اهلل 

ن سمةةًَمرأ  وإىةة  سمَشمٌةةَع اًمنمةةع  ومةةٌذا : دمموةةع اًمنةةَس قمةةغم  ء ال ينٌبةةل أن يكةةق

قمةةغم صةة ة اًمًةةنـ  َقمةةِ   ةةق  َ يشةةٌف دمموةةع اًمنةةَس همةةػم اعمنمةةوع  دممةةوعهؿ ةة

  َ الزسموِ اًمعموَء اًم ل شمًلطّ اًموقأ قمغم سمعض اجل قمَت  أقمنل سمةًَموقأ ًمةوس زمنة

  َ ـمقي    وًمنقؾ اًموقأ وىمٌؾ اًموقأ مـ اًم ك ؾ الةز  اًمةذ  زاد ذم اعمًةلملم شمشريقة

َ   وداةة   يةذيمرون اًمنةَس سمققًمةف شمعةَمم:  قمغم شمشريؼ  وىكـ ىعلؿ و ؿ يعلمقن أيكة

اقم    ﴿ ىم قاو  ال شم ش ر  َ و  وع 
 
ٌ ؾ  اهلل      قا سم ك  م 

  وًمكةـ الزسموةِ اًمعموةَء  ةذا [103]آل عمران:﴾  

مةةـ أىمةةق  ا ؾمةةٌَب اًم ةةل شمشةةر  اعمًةةلملم وال دممعهةةؿ واًمقاىمةةع يًيمةةد ذًمةةؽ ومقةةد 

قمرومنةةَ  َقمةةِ منةةَ ىكةةـ اًمًةةلشولم ذم يم ةةػم مةةـ اًمةةٌ د اإلؾمةة موِ وًمةةوس ذم سمعكةةهَ 

 َقمةةةِ واطمةةةةدة   ومكوةةةن  ىملةةةةدوا سمعةةةض ا طمةةةةزاب  يمةةةَىقا قمةةةغم يملمةةةةِ ؾمةةةقاء ويمةةةةَىقا

  ¢اإلؾم موِ ا ظمر  اًم ل ب يكقىقا قمةغم  ةد  مةـ يم ةَب اهلل وؾمةنِ رؾمةق  اهلل 

عمةةةَ ىملةةةدو ؿ ودقمةةةقا إمم اًم كةةةزب واًم ك ةةةؾ الةةةز   وىمعةةةّ اًمشرىمةةةِ سمةةةلم اجل قمةةةِ 

اًمقاطمدة اًم ل يمَىّ دممعهؿ سمكؼ اجل قمِ ا ومم اًم ل ضمةَء ذيمر ةَ ذم الةديْ  

  ًملشرىمةةِ اًمنَضموةةِ اأيشةةَ ¢رت ذم حمةةًَة ؾمةةَسمقِ أال و ةةق وصةةػ اًمنٌةةل اًمةةذ  ذيمةة

  « ةةل اجل قمةةِ »وذم روايةةِ أظمةةر :   «قمةةغم مةةَ أىةةَ قملوةةف وأصةةكَ  »اًم ةةل شمكةةقن: 

يمَىّ  ذا اجل قمِ  َقمِ شمعنك قمةغم اًمك ةَب واًمًةنِ ومة  يمةَدت شمةدقمقا ًمل كةزب 

َ  ذم ا  ردن ومكةة   قمةةغم واًم ك ةةؾ طم ةةك اىقًةةمّ اجل قمةةِ إمم ىمًةةملم  ورأينةةَ ىَؾمةة

همػم َ مـ اًمٌ د اىشطروا ؿمطريـ  ىَس اؾم مروا ذم اًمعلةؿ سمةًَم عرأل قمةغم اًمك ةَب 

واًمًةةةةةنِ  وىةةةةةَس أظمةةةةةذوا يعملةةةةةقن ذم اجلمعوةةةةةَت اجػميةةةةةِ  ويةةةةةدقمقن اًمنةةةةةَس إمم 
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اًم  د  وشميًموػ اًملجَن ذم اإلطمًَن ًملشقراء واعمًَيملم و ذا سم  ؿمؽ مـ اجػم 

ذ  يمةةةةةَىقا قملوةةةةةفن  ن اًمنةةةةةَس ـمةةةةةَىم هؿ اًمةةةةةذ  ال ينكةةةةةر  وًمكةةةةةنهؿ شمريمةةةةةقا اًمًةةةةةٌوؾ اًمةةةةة

حمةةةةدودة  اًمنةةةةَس يمةةةة  ىملةةةةّ ـمةةةةَىم هؿ حمةةةةدودة  وممةةةةـ اىٍمةةةةأل إمم ـملةةةةُ اًمعلةةةةؿ  

وظمَصِ أن ـمريؼ ـملُ اًمعلةؿ ذم  ةذا اًمزمةَن اًمةذ  سمعةدىَ وموةف قمةـ اًمع ةقر ا ومم 

ظمةةػم اًمنةةَس ىمةةرين  صمةةؿ اًمةةذيـ »اعمشةةهقد هلةةَ سمَجػميةةِ سمققًمةةف قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ: 

  ورةةذا اعمنَؾمةةٌِ ال سمةةد زم مةةـ وىمشةةف أو  لةةف معؽموةةِ «لةةقيشؿيلةةقيشؿ  صمةةؿ اًمةةذيـ ي

ىم ةةػمة  و ةةل أن اًمشةةَةع اًموةةقأ قمةةغم اًمًةةنِ اعمكةةًَيـ واعمرؿمةةديـ واًمةةقاقم لم  

   ذا اًملشظ ال ىعةرأل ًمةف أصة   ذم يم ةُ «ظمػم اًمقرون ىمرين»روايِ الديْ سمًَمشظ: 

َ  وإىةةة  اًمًةةةنِ  مةةةع أن  ةةةذا الةةةديْ دظمةةةؾ ذم زمةةةرة ا طمَديةةةْ اعم ةةةقاشمرة ًمك رهتةةة

  ًموس «ظمػم اًمنَس ىمرين»اًملشظ اًم كو  اًمذ  ضمَء ذم اًم كوكلم إى   ق سملشظ: 

إمم نظمةةةر   «ظمةةةػم اًمنةةةَس ىمةةةرين  صمةةةؿ اًمةةةذ  يلةةةقيشؿ.. »ظمةةةػم اًمقةةةرون ىمةةةرين إىةةة   ةةةق: 

 الديْ.

اًمشَ د أن  َقمِ مةـ اًمًةلشولم يمَىقا  كةذا يطلٌةقن اًمعلةؿ وـملةُ اًمعلةؿ اًموةقأ 

ًمقرون ا وممن  يشؿ يمةَىقا ي لقةقن اًمعلةؿ مٌةَرشة  ًموس ؾمٌولف ؾمه    يم  يمَن ذم ا

أمَ ىكـ اًموقأ ومةٌذا أردىةَ أن ىًة نٌط طمكة   مةـ يم ةَب اهلل  ومة  سمةد ًمنةَ أن ىعةرأل  ةؾ 

هلةةذا اايةةِ قم ىمةةِ سمةةٌعض ا طمَديةةْ اًم ةةل شمش ةةؾ مةةَ ي علةةؼ سمَايةةِ مةةـ أن شمكةةقن نيةةِ 

  السمةد قمَمِ  ومومكـ أن يكقن هلةَ خم ةص أو مطلةؼ وموكةقن هلةَ مقوةد وىكةق ذًمةؽ

َ   هلةةةَ مةةةـ دراؾمةةةِ ا طمَديةةةْ مةةةـ ذًمةةةؽ  ال سمةةةد أن  اعم علقةةةِ سمَايةةةِ  ومةةةٌذا وضمةةةدىَ ؿمةةةو 

ىمٌم ظمطقة أظمر  و ل أن ى  ٌّ مـ صكِ  ةذا ا طمَديةْ  صمةؿ أظمةػما : إذا شم ٌ نةَ 

مةةةةـ صةةةةك هَ أن ىةةةةر  مقىمةةةةػ اًمعلةةةة ء منهةةةةَ  ةةةةؾ اشمشقةةةةقا قمةةةةغم دالًم هةةةةَ أأ اظم لشةةةةقا  

َأ يم ةةةػمة ًمكةةةل ىعةةةرأل اًم ةةةقاب  ةةةَ و كةةةذا ومنك ةةةَج إمم ؾمةةةَقمَت سمةةةؾ رسمةةة  إمم أيةةة

اظم لػ وموف اًمنَس  ومطلُ اًمعلؿ اًموقأ ًموس ؾمهؾ يم  ي ـ سمعكهؿ  ًمذًمؽ ومط ب 
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  َ اًمعلؿ اًمذيـ يمَىقا معنَ قمغم اجط  ؿمبلقا سمَجلمعوَت اجػميِ  و ذا ؾمٌٌف ؾموَؾمو

: َ ن  ىف يراد أوال  ايم ًَب اًمقلقب  ن ا مر يم  ىموؾ ىمدي    حمك

 ا قؾبإهب  حن  إج نلـ س ننتعا

 

 

 فط    ن تعاا نإلكنب ن إحنب ن 

 ةةذا اجلمعوةةَت اجػميةةِ شمكًةةُ ىملةةقب اجل  ةةػم ومةةَ وراء ذًمةةؽ صمةةقاب اهلل ذم  

ااظمرة  ًموّ ا مر يمَن يمذًمؽ  ال اعمق قد االؾمة ك َر مةـ ا صةقات طموةن  يةي  

وىمةةّ االى  َسمةةَت   ةةذا  ةةق ـمريةةؼ اًمةةذيـ يعملةةقن ذم اًم كةةزب واًم ك ةةؾ الةةز   

َ ن  ن ًمو قصةةةلقا إ مم الكةةةؿ سمطريةةةؼ اًمؼمعمَىةةةَت اًم ةةةل ًموًةةةّ مةةةـ اإلؾمةةة أ إـم ىمةةة

َ  يرؿمة  اعمًةلؿ ىشًةف يمة  يرؿمة  اًمكةَومر  صمةؿ  ـمريؼ االى  َسمَت يم  شمعلمقن  وع

ال ومر  ذم ى َأ االى  َسمَت سملم اعمًلؿ اًم ًَم  واًمطًَم   سمةؾ ال ومةر  سمةلم اعمًةلؿ 

َ  أيم ةةةةر  ةةةةق اًمةةةةذ  يةةةةنج َ  ذم اًم ةةةًَم  واًمكةةةةَومر  ومًَمةةةةذ  ييظمةةةةذ أصةةةةقاشم   وي ةةةةٌ  ىَةٌةةةة

اًمؼمعمَىةةَت  ؿمةةبؾ أومةةراد مةةـ ـمةة ب اًمعلةةؿ سمم ةةؾ  ةةذا ا مةةقر اًم ةةل شمكًةةُ ىملةةقب 

اًمنةةَس سم قزيةةع ا مةةقا ... [ؿمةةبلهؿ قمةةـي اًمعلةةؿ اًمةةذ  يمةةَىقا مَوةةلم وموةةف  و ةةذا مةةع 

ا ؾمةةةػ ًمةةةف وضمةةةقد ذم يم ةةةػم مةةةـ اًمةةةٌ د  طموةةةن  دظمةةةؾ اًم ك ةةةؾ الةةةز  وومةةةر  ًمةةةوس 

يمةة  شمعلمةةقن مةةـ طمةةديْ اًمشةةر   وإىةة   اعمًةةلملم يملهةةؿ  ومهةةؿ م شرىمةةقن مةةـ ىمٌةةؾ 

اًم كةةزب ومةةر  اجل قمةةِ اًمقاطمةةدةن سمًةةٌُ أيشةةؿ شمريمةةقا االقم  ةةَأ سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ  

َ  يمققًمةةف شمعةةَمم:  ٌو ةةلم  ﴿واىشةةبلقا سم ن ةةو ت ومرىمةةِ  َقمةةِ اعمًلملم وصةةَروا ؿمةةوع
ن  م 

ـ  
قى قا م  ال شم ك  قا اًم   ة  و  وم 

أ ىم  قا  و  اشم ق   و 
لم   إ ًم و ف 

يم  ـ  * اعم  نم  
ةؾ   م  َ يم  ةو ع 

َى قا ؿم  ة يم  ؿ  و  يةن ه 
ىم قا د  ـ  وم ر  ي

اًم ذ 

قن   طم  هي  ؿ  وم ر  ب  سم    ًم د  ز 
ظمقاىنةَ إ  وميىَ اؾمي  اهلل شمٌَر  وشمعَمم أن ي ؾ [32-31]الروم:﴾طم 

اًمةذيـ قمرومةقا ـمريةؼ اًمًةػم قمةةغم اًمك ةَب واًمًةنِ طم ةك نظمةةر رمةؼ مةـ طموةَهتؿ  طم ةةك 

 ء اهلل شمعَمم.ىلقك اهلل قمز وضمؾ و ق راض قمنَ  إن ؿمَ

 ( 00:  38: 39/   396) اهلدى والنور / 
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 ُٖكاه9 ال قٗاً لمدٔلٛ اإلضالوٗٛ 

 إال بالتهتن احلصب٘!

اًمًةةةةَةؾ: أريةةةةد أن أؾمةةةةي  سم  ةةةةقص اان يم ةةةةرة اًمنةةةةَس اًمةةةةذيـ يريةةةةدون ظمَصةةةةِ مةةةةـ 

اعمًلملم اجل قمَت الزسموِ  وىكـ وهلل المد ال ىًمـ رذا  وًمكـ مَ 

َمِ دوًمِ إؾم موِ  يقق  اًمةٌعض: أىةف ال ىًة طوع  ل اًمن رة اًم كوكِ إلىم

أن ىقةةوؿ دوًمةةِ إؾمةة موِ إال سمقضمةةقد شمك ةةؾ طمةةز  يقةةوؿ  ةةذا اًمدوًمةةِ  أمةةَ أن 

يكقن يمؾ إىًَن يعمؾ سمنشًف ومهذا ال ىً طوع أن ىقوؿ سمف  ةذا اًمدوًمةِ  ومة  

 رأيكؿ مـ اًمقضمف اًمًلشوِ اًم ل ىع قد َ سمَر  اهلل وموكؿ؟

 ؾميظم ؿ اعمقوقع سمًًا  وضمقاسمف:سمَقم ٌَر أن اًمقىمّ ووؼ  اًمشوخ:

  ذا اًم ك ؾ اًمذ  يراد إىشًَا يكقن قمغم قملؿ سمَإلؾم أ أأ قمغم ضمهؾ؟

 : قمغم قملؿ.اًمًَةؾ

اًمشةةمس ـمًَمعةةةِ أأ همَةٌةةِ. ـمًَمعةةةِ  قمةةغم قملةةةؿ أأ قمةةغم ضمهةةةؾ يكةةقن  ةةةذا  اًمشةةوخ:

 اًم ك ؾ؟

: يعنةةةل: ىكةةةـ ىقةةةق  عمةةةـ  ةةةؿ مةةةـ اًمشةةةٌَب اًمةةةذيـ  ةةةؿ حمًةةةقسملم قملونةةةَ اًمًةةةَةؾ

 قمند ؿ قملؿ وسمعكهؿ مـ قمَمِ اًمنَس. يمًلشولم  سمعكهؿ

اًمذيـ يريدون يققمقا رذا اًم ك ؾ رًوس يعنل  ًموس يمةؾ ا ومةراد   ن  اًمشوخ:
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أصةةكَب اًمرؾمةةق  مةةَ يمةةَىقا يملهةةؿ قملةة ء  ومةةنكـ ىق ةةد اًمةةذيـ يريةةدون يقومةةقا  ةةذا 

اًم ك ؾ  يمؿ ؿم ص شم  قر أىّ اًمةذيـ يريةدون يقومةقا  ةذا اًم ك ةؾ  يعنةل: مًةِ 

 قمنمة مًلم ؾم لم؟

 : جممققمِ يمٌػمة.اًمًَةؾ

يمٌةةػمة  سمةةَر  اهلل وموةةؽ  ؾمةةًا  قمةةـ  ةةذا اعمجمققمةةِ اًمكٌةةػمة  ال شمكؼم ةةَ  اًمشةةوخ:

 أىّ أيم ر   ذا اعمجمققمِ اًمكٌػمة قمغم قملؿ أأ قمغم ضمهؾ؟

 : سمعكهؿ قمغم قملؿ وسمعكهؿ..اًمًَةؾ

اهلل هيةةديؽ  مةةَ قمةةَد ذم شمٌعةةوض  نةةَ   نةةَ مةةَ أىةةّ ذم شمٌعةةوض   ين أىةةَ  اًمشةةوخ:

ّ ًمؽ وؿمشوّ ًمؽ أيمؼم قمدد  كـ  وسمقونَ قمغم اًمعةدد ا ىمةؾ سمعكّ معؽ وصشو

اًمذيـ  ؿ يريدون اًم ك ؾ  وينش قا ويًلكقا ويديروا ... إًمخ  قمَد وموف شم شوِ مـ 

  ًالء ا ؿم َص  وموف شمقلوؾ؟

 : ىعؿ  سمعكهؿ قمند ؿ قملؿ وسمعكهؿ قمند ؿ ضمهؾ.اًمًَةؾ

ونَ ىقلةؾ اًمعةدد  ذا ...اهلل هيديؽ  يَ أظمل اى هونَ سمعكهؿ وسمعكهؿ  ظمل اًمشوخ:

مـ أضمؾ شمقريُ اعمقوقع   ذا الزب اًمذ  يريد يةدير اًمشةعُ ا ردين مةَ ىقةق  

ا مةةِ اإلؾمةة موِ  اًمشةةعُ ا ردين  يمةةؿ ملوةةقن يعنةةل  ملوةةقن ملوةةقن وى ةةػ اًمةةذ  

وس أأ  ةةةذا اًمعةةةدد ً ةةةق اًمشةةةعُ ا ردين  يعنةةةل: يكةةةقن مًةةةلم واطمةةةد يكقىةةةقا ر

 يم ػم؟

السمةةةد يكةةةقن  نةةةَ  قملةةة ء   ء ذم  ةةةذا ...: اًمعةةةدد يم ةةةػم  السمةةةد يكةةةقن قملةةةاًمًةةةَةؾ

 ...طم ك

أىةةةَ أشمكلةةةؿ قمةةةـ قملةةة ء  أىةةةَ أشمكلةةةؿ قمةةةـ اًمةةةذ  يريةةةد يةةةدير ويريةةةد يشةةةكؾ  اًمشةةةوخ:
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الزب  و ذا اًمعدد اًمكٌػم يملةف ا مةِ  ةذا ا مةِ أو اًمشةعُ ا ردين أىمةؾ  ء أال 

 يريد مًلم ؿم ص؟

 : ىعؿ ىعؿ.اًمًَةؾ

ىةةَ مةةَ ىريةةد ى نةةَىمش يم ةةػم ذم أمةةقر إذا يمةةَن  ةةذا اًمعةةدد يم ةةػم ذم زقممةةؽ   اًمشةةوخ:

 ضمَىٌوِ ىمللف إمم اًمعدد اًمذ  أىّ مق نع وموف أىف السمد منف.

 : يعنل: قمنمة قمنميـ.اًمًَةؾ

قمنمةةةة قمنمةةةيـ  وموةةةف قمنةةةد  قمنمةةةة قمنمةةةيـ  نةةةَ ذم قمةةة ن ومقةةةط قمرومةةةقا  اًمشةةةوخ:

ةة اإلؾمةة أ م   ك مةةـ يمةةؾ دظموةةؾ  وومهمةةقا ا طمكةةَأ اًمنمةةقموِ سمكوةةْ أيشةةؿ ي مكنةةقا ش    

 لزب اعمًًمػ مـ ا ًمقأل اعمًًمشِ  وموف قمند ؟ويديروا  ذا ا

َ  مَ وموف  ذا اًمعدد  سمًَمك َب واًمًنِ مَ وموف  ذا اًمعدد....اًمًَةؾ  : ـمٌع

ومةةةٌذا : ؾمةةةَسمؼ  واىةةةف أن يشكةةةر اًمشةةةٌَب اعمًةةةلؿ ومةةةو  يًةةةمك سم كةةةزب أو  اًمشةةةوخ:

شمك ةةؾ واطمةةد قمةةغم أؾمةةَس اًمك ةةَب واًمًةةنِ  اًمةةذ  يًةةمقا اًموةةقأ اًم ن ةةوؿ  أظمةةل اى ةةر 

  مل يملف أًموس وموف من  ت ذم اًمعَب اإلؾم مل؟اًمعَب اإلؾم

 : ىعؿ.اًمًَةؾ

اى ةةر زم من مةةِ وموهةةَ قمنمةةة مةةـ اًمعلةة ء ًمةةوس قمنمةةيـ صم صمةةلم  وشمعةةرأل  اًمشةةوخ:

أىّ يمل  اًمشعُ يمؼم يمل  الزأ يكقن قمدد اًمعل ء أيم ر  اى ةر زم وقمةد ذم ذ نةؽ 

ؿ   اًمعل ء أىشًهؿ  زم أرسمعِ مًِ مـ اًمعل ء  أ  من مِ ذم اًمعَب اإلؾم مل وؾم 

ىمٌؾ مةَ يك لةقا همةػم ؿ  ةؿ يكقىةقا م ك لةلم أوال  قمةغم يملمةِ ؾمةقاء اًمك ةَب واًمًةنِ  

 وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم   وموف؟

 : ...اًمًَةؾ
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إذا : ال شمكوعقا أوىمَشمكؿ ذم االؾم عجَ  سمَ مرن  ن اًمقكوِ حت ةَج إمم  اًمشوخ:

هؾ  ىنَ ىعلؿ مـ اؾم عدادات  َمِ و َمِ ضمدا   و ذا االؾم عداد ؾمهؾ وصعُ  ؾم

ؿ  ﴿نيِ واطمدة:  يم  وا اهلل   ي نٍم   ن  شم نٍم  
ًمكـ اايةِ  ةذا إذا رسمطنَ ةَ سمٌىشةَء  [0]محمد:﴾إ 

إ ن  ﴿طمةةزب أو شمك ةةؾ أو شمن ةةوؿ ؾمةةوك َج ا مةةر إمم رشح  ظم صةة ف مةةَ ىمدم ةةف ًمةةؽ: 

ؿ   يم  وا اهلل   ي نٍم    سمعلؿ أأ سمجهؾ؟ [0]محمد:﴾شم نٍم  

 : سمعلؿ.اًمًَةؾ

اسمعد قمـ ذ نؽ أىف ًموس يمؾ ومرد السمد يكقن قمَب  ال  ًمكـ السمد سمعلؿ  و اًمشوخ:

ٌِ ﴿يكةةقن  نةةَ  أمةةِ..  ةة ؿ  أ م  ن ك 
ةة ـ  م  ةة  ك  ًم    السمةةد يكةةقن أمةةِ يققمةةقن [104]آل عمالالران:﴾و 

 رذا اًمقاضمُ و ق اًمعلؿ.

وا اهلل   ﴿إذا :  ةةةةةةذا اًم ك ةةةةةةؾ ينشةةةةةةي مةةةةةةـ م طم  نةةةةةةَ عم ةةةةةةؾ  ةةةةةةذا اايةةةةةةِ:  ةةةةةة ن  شم نٍم  
إ 

ؿ   يم   سمعلؿ أأ سمجهؾ؟ [0]محمد:﴾ي نٍم  

سمعلةةةةؿ مةةةةَ وموةةةةف إؿمةةةةكَ   ًمكةةةةـ قملةةةةؿ م ةةةةشك أأ قملةةةةؿ ظملةةةةوط  ةةةةَ وردىةةةةَ يمةةةةؾ  ةةةةذا 

 اًمًنلم؟

 : قمـ اًمك َب واًمًنِ.اًمًَةؾ

ع ز  ق  قمـ اًمك َب واًمًنِ  أيـ  ذا اًمعلةؿ اًمةذ  قمةغم اًمك ةَب واًمًةنِ؟ م ة  اًمشوخ:

ذم اًمعةةةَب اإلؾمةةةة مل واطمةةةد اصمنةةةةلم صم صمةةةةِ مًةةةِ قمنمةةةةة مًةةةةلم مَةةةةِ ىمةةةةؾ  اًمعةةةةَب 

مل أيمةةؼم سمك ةةػم  ًمكةةـ ىكةةـ ىريةةد قملةة ء ذم ا رض اًمقاطمةةدة   معةةقا قمةةغم اإلؾمةة 

إ ن  ﴿ ةةةذا القوقةةةِ اًمعلموةةةِ اًم ةةةل  ةةةل اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  وسمعةةةديـ ومهمنةةةَ مةةةـ ىمقًمةةةف: 

ؿ   يم  ةةةة وا اهلل   ي نٍم   ةةةة سمعلةةةةؿ  وًمةةةةوس مطلةةةةؼ قملةةةةؿ  وإىةةةة  قملةةةةؿ اًمك ةةةةَب  [0]محمالالالالد:﴾شم نٍم  

هٓ اًمًةةلػ اًم ةةًَم    ىةةف واًمًةةنِ  وًمةةوس قملةةؿ اًمك ةةَب واًمًةةنِ ومقةةط  سمةةؾ قمةةغم مةةن

اان يمؾ اجل قمَت اإلؾم موِ أصٌكقا ؾملشولم مةَ ؿمةَء اهلل  يملهةؿ يققًمةقا: اًمًةلػ 
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ةة  اب ي  ةةذ ذًمةةؽ وؾمةةولِ ًم ك ةةػم اًمنةةَس  سمعكةةهؿ صةةَد  ذ  اًم ةةًَم   ًمكةةـ سمعكةةهؿ يم 

 ًمكـ ال يشهؿ مَ  ق مذ ُ اًمًلػ.

ؿ  ﴿إذا :  يم  ةة وا اهلل   ي نٍم   ةة ن  شم نٍم  
ًمةةوس سمجهةةؾ  و ةةق  يةةدظمؾ وموهةةَ سمعلةةؿ [0]محمالالد:﴾إ 

قملةةؿ اًمك ةةَب واًمًةةنِ  وًمكةةـ ًمةةوس ومقةةط اًمك ةةَب واًمًةةنِ وإىةة  قمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ 

 أأ مع اًمعمؾ؟ ؾاًم ًَم   صمؿ قملؿ سمدون قمم

 : مع اًمعمؾ.اًمًَةؾ

د َ داة     يشَ د  ر  أيـ  ذا اًمعمؾ؟ ًمذًمؽ أىَ شمعجٌنل رذا اًمزمـ يملمِ أ   اًمشوخ:

َةةةةُ ا مةةةقر أيشةةةَ صةةةدرت مةةةـ مةةةـ الكةةةؿ اًمنةةةَدرة ذم اًمعٍمةةة الةةةًَ  ومةةةـ قمج

َ   سمؾ وسمك مهةؿن  ىةف شمًةمعق َ منةل مةَ شمًةمعق َ  رةوس  َقمِ.. يمشروا رَ قمملو

منهؿ  ىمَ : أىمومقا دوًمِ اإلؾم أ ذم ىملقسمكؿ شمقؿ ًمكةؿ قمةغم أروةكؿ. مةَ يكررو ةَ 

َ ن عمةةةةةَذا؟  يشةةةةةؿ خمةةةةةًَمشلم  َ   وال يًةةةةةمعق َ ًملنةةةةةَس إـم ىمةةةةة وال يًةةةةةمعق َ إـم ىمةةةةة

قن وال يعملةةةقن   هلةةةقن وال يعلمةةةقن  وًمةةةذًمؽ وملةةةـ ًملككمةةةِ  ةةةذا  ومهةةةؿ ي ةةةوك

: شم ةةةشوِ وشمرسموةةةِ. إذا حتققةةةّ  َشمقةةةقأ ىمَةمةةةِ اإلؾمةةة أ إال سمكلم ةةةلم أرددلةةة أىةةةَ داةةةة  

 اًم  شوِ واًمؽمسموِ ؾموكقن اًم ك ؾ اإلؾم مل يم  يققًمقن ى وجِ ـمٌوعوِ.

اًمرؾمق  مَ يعرأل  ء اؾممف شمك ؾ وحتزب  ًمكةـ يعةرأل أن اهلل أمةرا أن يةدقمق 

ؿ  ﴿مم يملمةِ ؾمةقاء: اًمنَس إ و ةن ك  سم  و ن ن ةَ و   سم 
 
اء ق   ؾم ة
 ِ
م ة
ل  ا إ مم  يم  ق  ًَم  ع ة   ةَب  شم 

ك  ؾ  اًم  َ أ   ة ىم ةؾ  ي ة

ون  اهلل   ـ  د 
ةة َ م  ةة َسم  سم  َ أ ر  ةة ك  ع  ن َ سم  ةة ك  ع  ذ  سم 

ةة ال ي      و   َ و  ةة  ؿم 
ةة   سم ةةف  ال ى نم   ٌ ةةد  إ ال  اهلل   و  ع  ]آل ﴾أ ال  ى 

ِ اًم قطموةةد طم ةةك سمةةدأت اعمعريمةةِ سمعةةد ؾمةةنلم   واىطلقةةّ اًمةةدقمقة مةةـ يملمةة[64عمالالران:

قمنم وأيم ر سملم اإلؾم أ وسملم اًمكشر   ذا ؾمنِ اهلل ذم ظملقف  أمَ اؾم ٌَ  اًمن َةٓ يم  

َ  ذم سمعةةةض الكةةةؿ  يشعةةةؾ اًموةةةقأ اجل قمةةةَت ومهةةةذا ؾمةةة كقن اًمن وجةةةِ يمةةة  ضمةةةَء أيكةةة

 اًمقديمِ: مـ اؾم عجؾ اًمٌمء ىمٌؾ أواىف اسم كم سمكرمَىف.

 ( 00:  45: 35/   453) اهلدى والنور / 
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 حٕه التهتالت داخن الدعٕٚ الطمفٗٛ

 نةةةةَ  يةةةةَ ؿمةةةةوخ! ؾمةةةةًا  مهةةةةؿ ي علةةةةؼ سمًَمةةةةدقمقة اًمًةةةةلشوِ و ةةةةق: هممةةةةقض اًمةةةةدقمقة 

اًمًةةةةلشوِ ذم اعمملكةةةةِ اًمًةةةةعقديِ سمكوةةةةْ شمكقىةةةةّ إمم أطمةةةةزاب و َقمةةةةَت شمةةةةقازم 

وشمعةةَد  سمعكةةهَ اًمةةٌعض  سمكوةةْ شمكةةقن اعمةةقاالة واعمعةةَداة ذم ذا  اًمشةة ص  ومةة  

: سممجرد أىف يعَد  وم ن شملؽ اجل قمِ شمعَد   ذا اًمش ص  رأيكؿ يَ ؿموخ؟ يعنل

 وسممجرد أىف يقاًموف ومٌن اجل قمِ يمذًمؽ شمقاًموف  وم  رأيكؿ يَ ؿموخ؟ 

إن المةةد هلل ىكمةةدا وىًةة عونف وىًةة بشرا  وىعةةقذ سمةةَهلل مةةـ أىمةةق  سمعةةد:  اًمشةةوخ:

 رشور أىشًنَ ومـ ؾمو َت أقم ًمنَ  مـ هيدا اهلل وم  مكؾ ًمف ومـ يكلؾ وم   َد 

 ًمف  وأؿمهد أن ال إًمف إال اهلل وطمدا ال رشيؽ ًمف  وأؿمهد أن حممدا  قمٌدا ورؾمقًمف.

 أمَ سمعد:

ت ذم ا يةَأ ا ظمةػمة ؾمةٌٌهَ يعةقد إمم مةَ د  ىكـ ىع قد أن  ةذا اعمشةكلِ اًم ةل ضم ة 

ىدىدن ىكـ داةة   طمقًمةف  طموةن  ىقةق  سمةين اًمعةَب اإلؾمة مل ال يمكةـ أن يعةقد إًموةف 

سممجةةةرد اًم كةةة  ت واًم كزسمةةةَت قمةةةغم مةةةَ  ةةةل قملوةةةف مةةةـ قمةةةزا وجمةةةدا وىمقشمةةةف ومنع ةةةف 

 اًمٌعد قمـ أمريـ اصمنلم:

ا مر ا و : اًمٌعد قمـ اًمعلؿ اًم كو  اعمً قك مـ يم َب اهلل ومـ ؾمةنِ رؾمةق  

و ةةةَ يمةةةَن قملوةةةف ؾمةةةلشنَ اًم ةةةًَم    ةةةذا اًمريمةةةَةز اًم  صمةةةِ  ةةةل اًم ةةةل ينٌبةةةل أن  ¢اهلل 

قمةةةغم مةةةنهٓ اًمًةةةلػ يكةةةقن قملوهةةةَ اًمعلةةةؿ اإلؾمةةة مل مًةةة قك مةةةـ اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ و
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اًم ةةةًَم   صمةةةؿ و نةةةَ سموةةةّ اًمق ةةةود مةةةـ  ةةةذا اجلةةةقاب أن يرسمةةةك اعمًةةةلمقن قمةةةغم  ةةةذا 

 اإلؾم أ اعم شك.

اان داة   ىكـ ىًيمد وىدىدن اان أومَء اعمًلمقن واى ٌهقا ًميورة اًمعقدة إمم 

 مةةَ يمةةَن قملوةةف  ةةذا اعمةةنهٓ اًم ةةكو  اًمةةذ  ال مةةنهٓ ؾمةةقاا: اًمك ةةَب واًمًةةنِ وقمةةغم

واًم كقة اًم ةل  ًِمشو اوا إمم  ذا واى ٌهقا ًمكنهؿ سمعد ب شمكـ ًاًمًلػ اًم ًَم   أومَ

. َ  ينَدون رَ اان إال يم كقة اًمنَةؿ أو  اؾم وقَفمف وال يزا  مكطرسم

َ : مَ نن هلًالء اًمذيـ صكقا قمغم  ذا اعمنهٓ اًم كو  ذم أو  اًم كقة مَ  صمَىو

هؿ قمةةغم  ةةذا نن هلةةؿ أن يرسمةةقا أىشًةةهؿ وال أىمةةق  همةةػم ؿ.. مةةَ نن هلةةؿ أن يرسمةةقا أىشًةة

اإلؾم أ اعم شك ومك   قمـ أن يرسمةقا همةػم ؿ  أقمنةل: ومكة   قمةـ أن ي مكنةقا مةـ أن 

يقضمةدوا أمةِ رسموةّ قمةغم  ةذا اإلؾمة أ اعم ةشك  ةذا  ةل اعمشةكلِ  ومةنكـ صةكو  

ىمةةةد وضمةةةدىَ والمةةةد هلل ذم اًمعةةةَب اإلؾمةةة مل يملةةةف ـمقاةةةةػ وًمةةةق يمةةةَىقا م شةةةرىملم ذم 

سمةةة  ىةةةدقمق اًمنةةةَس إًموةةةف مةةةـ اًمك ةةةَب خم لةةةػ اًمةةةٌ د اإلؾمةةة موِ.. ـمقاةةةةػ متًةةةكقا 

واًمًةةنِ وقمةةغم مةةَ يمةةَن قملوةةف ؾمةةلشنَ اًم ةةًَم  ًمكةةـ ب يرسمةةقا أىشًةةهؿ قمةةغم  ةةذا ومكةة   

قمةةةةـ أن يرسمةةةةقا همةةةةػم ؿ  وًمةةةةذًمؽ ا ظمةةةة   اان ًموًةةةةّ إؾمةةةة موِ... ًموًةةةةّ أظمةةةة   

ؾمةةلشوِ  ومَلقةةد والًةةد واًم ٌةةَهمض واًم ةةداسمر  ةةذا أظمةة   ًموًةةّ مةةـ اإلؾمةة أ ذم 

َ  ًمكةـ مةع ا ؾمةػ  ء  ومنكـ إذا وضمدىَ ـمق اةػ يم ػمة قمةغم اعمةنهٓ اعمةذيمقر نىشة

 ب يرسمقا شمرسموِ إؾم موِ صكوكِ ومهذا اًمعلِ.

وًمذًمؽ وميىةَ ال أؾمة برب أن يقضمةد م ةؾ  ةذا اًم نةَطمر واًم ع ةُ يمة  ىمةَ  شمعةَمم: 

قن  ﴿ طم  ر  هي  ؿ  وم  د  ب  سم    ًم  ز 
ؾ  طم  ًمكةـ قملونةَ أن ىةذيمر أىشًةنَ ىمٌةؾ يمةؾ  [53]المؤمنالون:﴾يم 

يكشةةل أن ى ةةك  قملمنةةَ ومقةةط سمةةؾ ال سمةةد أن ى ةةك  مةةع قملمنةةَ ؾمةةلقيمنَ  ء سميىةةف ال 

وأن ىقةةةةقأ سمًةةةةلقيمنَ أظم ىمنةةةةَ  ويقم ةةةةذ  إذا حتقةةةةؼ ذم اًمطَةشةةةةِ اعمنشةةةةقدة م ةةةةؾ  ةةةةذا 
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 : ن ةقن  ﴿اإلص ح اًمعلمل واجلقل أو اًمًلقيمل وموقم ةذ  م   ً ح  اعم   ر  ش ة  ﴾سم ن ٍم  ة اهلل   *ي 

أى   يمؾ ـمَةشِ ويمؾ  َقمِ شمل قل قمغم شمٌَر  وشمعَمم  ومعغم  ذا أىَ  [5 - 4 ]الروم

َ ﴿يملمِ ؾمقاء معنَ:  َسم  سم  َ أ ر  ك  ع  ن َ سم  ك  ع  ذ  سم 
ال ي      و   َ و   ؿم 

ال ى نم     سم ف  ٌ د  إ ال  اهلل   و  ع  أ ال  ى 

ون  اهلل   ـ  د 
مَ داأ اضم معنَ قمةغم يملمةِ اًم قطموةد واإلظمة ص هلل قمةز  [64]آل عمران:﴾م 

َ  أن ىج مةةع قمةةغم ا ظمةة   اًم ةةل ضمةةَء رةةَ رؾمةةق  اهلل وضمةةؾ ذم قمٌَدشمةةف  وموجةةُ أي كةة

  ¢ومهةةذا  ةةل دقمةةقة اًمنٌةةل  «إىةة  سمع ةةّ  متةةؿ مكةةَرأ ا ظمةة  »سمةةؾ يمةة  ىمةةَ :  ¢

ومدقمقشمف ًموًّ قملموِ ومقط سمؾ قملموِ وقمملوِ  وًمذًمؽ ىمَ  شمعَمم ورذا اايةِ أظمة ؿ 

ش  ﴿اجلةةقاب:  َ ال شم  ةةة ةةقن  م  قًم  ق    شم 
ن ةةةقا ب  ـ  ن م  ي

ذ  ةةة ةةَ اًم  َ أ هي   ةةة ةةةقن  ي  ل  ن ةةةد  اهلل   أ ن  * ع  ق   ةةةَ قم  ؼم   م  ةة يم 

ل قن   ع  ش  َ ال شم  قا م  قًم  ق   .[3 - 2]الصف: ﴾شم 

ومكوةةةن  ىن مةةةل إمم اًمًةةةلػ وىقةةةق : ىكةةةـ ؾمةةةلشوقن ًمةةةوس معنةةةك ذًمةةةؽ: ؾمةةةلشوقن 

َ  ال  وموجُ أن ىجمع سمةلم ا مةريـ  وأال ىكةقن حتةّ  َ  وؾملقيم ومكرا  وظملشوقن ظملق

َ  إمم  ذا اًمققمود اعمذيمقر ذم اايةِ اًمكري مةِ  وىًةي  اهلل قمةز وضمةؾ أن هيةدينَ  وعة

 اًمعلؿ اًمنَومع واًمعمؾ اًم ًَم . 

َ  ؾمةةةًا  ي علةةةؼ رةةةذا اعمقوةةةقع  و ةةةق: أن  نةةةَ  يم ةةةػما  مةةةـ  مداظملةةةِ:  نةةةَ  أيكةةة

 اًم ًمل: سمًَمًلشوِ  وموعنل ىريد  يةَ ؿمةوخ! أن شمش ةؾ لماًمنَس ينكرون قمغم اًمًلشو

أىةة ؿ شمشعلةةقن أومعةةَ  ًمةةوس  ًمنةةَ ذم ذًمةةؽ  واطمةةد حيةةػم يموةةػ يةةرد قملةةوهؿ  يقةةق  ًمةةؽ:

 قملوهَ ؾملػ ا مِ  وم  أدر  مَ  ق ضمقاسمؽ يَ ؿموخ! يعنل: قمـ ذًمؽ ومومـ ينكر. 

أفمةةةةةـ أن  ةةةةةًالء اعمنكةةةةةريـ ال ين ٌهةةةةةقن إن ب أىمةةةةةؾ: ال يعلمةةةةةقن معنةةةةةك  اًمشةةةةةوخ:

َ  ضمةةةدا   وسم َصةةةِ إذا يمةةةَىقا اًم قةةةقا معنةةةَ قمةةةغم  اًمًةةةلشوِ  وإال وموكةةةقن إىكةةةَر ؿ همريٌةةة

َ  وداةةة   وأسمةةدا  و ةةل: أن دقمقشمنةةَ إىةة   ةةل ىمَةمةةِ قمةةغم اعمةةنهٓ اًمةةذ  قمةةؼمت قمنةةف ن ىشةة

 اًمك َب واًمًنِ وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم .
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ىكـ شمكلمنَ يم ػما  ويم ػما  ضمدا   ورسم  يكقن  نَ  سمعةض ا رشـمةِ  اـملةع قملوهةَ 

مةةةـ ب يةةة مكـ مةةةـ أن حييةةة جمًَمًةةةنَ مٌةةةَرشة   ىكةةةـ ىع قةةةد أن اًمشةةةر  اإلؾمةةة موِ 

وةةد سمًَمنةةَر إال اًمقاطمةةدة منهةةَ  يملهةةَ إال مةةـ ظمرضمةةّ قمةةـ سمًَمققم ¢اًم ةةل ؿمةةملهَ اًمنٌةةل 

داةةةةةةرة اإلؾمةةةةة موِ سمًَمكلوةةةةةِ  وًمةةةةةوس يم منةةةةةَ ذم  ةةةةةًالء يمةةةةةؾ شملةةةةةؽ اًمشةةةةةر  اًمكةةةةةًَمِ: 

يمَعمع زًمةةِ واجةةقارج واعمرضم ةةِ وىكةةق ذًمةةؽ: يمًَمراومكةةِ ال يقضمةةد ومةةوهؿ ومرىمةةِ شمنكةةر 

شمةةدقمل اًمك ةةػمة ويملهةةَ  ِ  إذا : مةةَ اًمشةةر  سمةةلم  ةةذا اًمشةةر اى ًةةَرَ إمم اًمك ةةَب واًمًةةن

 ذا االى ًَب إمم اًمك َب واًمًنِ؟ اًمشر  مةَ ذيمةرا اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ ذم صةشِ 

َ  ًمةةذا  اًمًةةَةؾ:  مةةـ  ةةل يةةَ رؾمةةق  اهلل؟ ىمةةَ :  ةةل »اًمشرىمةةِ اًمنَضموةةِ طموةةْ ىمةةَ  ضمقاسمةة

إذا : مةَ ىمةَ  اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ:  ةل اًم ةل قمةغم  «اًم ل قمغم مَ أىَ قملوف وأصكَ 

هَ يمةؾ شملةؽ اًمشةر   ال يقضمةد وموهةَ ومرىمةِ شمقةق  إال مَ أىَ قملوف ومقط   ذا اًمدقمقة يدقمو

مـ وؾ وظمرضمّ قمـ اإلؾم أ  يم لؽ اًمطَةشِ اًم ل قمرومّ اًموقأ: سمًَمقرنىولم اًمذيـ 

يزقممةةقن أيشةةؿ ييظمةةذون أطمكةةَأ اإلؾمةة أ ومقةةط مةةـ اًمقةةرنن   ةةًالء يمشةةروا سمةةًَمقرنن  

وًمًةةةة ؿ سمكَضمةةةةِ إمم اًم ةةةةذيمػم سمةةةة  يةةةةد  قمةةةةغم يمشةةةةر ؿ  ةةةةذا  إىةةةة  يم منةةةةَ مةةةةع شملةةةةؽ 

ػ ا ظمةةر   ةةـ ؾمةةمونَ سمعكةةهَ و ةةـ ب ىًةةؿ طموةةْ ي شقةةقن معنةةَ أىةةف ال سمةةد اًمطقاةةة

َ  ذم مشهةةقأ اًمًةةنِ  مةةـ اًمرضمةةقع إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ  وإن يمةةَن  نةةَ  اظمةة  أل ـمٌعةة

قمنةةةةةةدىَ وقمنةةةةةةد ؿ إمم نظمةةةةةةرا  ًمكةةةةةةـ مةةةةةةَ ىمةةةةةةًَمقا اًمقةةةةةةرنن ومقةةةةةةط يمةةةةةة  ىمةةةةةةَ  اًمقرنىوةةةةةةقن 

 اعمزقمقمقن.

ًمطقاةةةػ  ومنقةةق :  ةةق مةةَ إذا : ىكةةـ ذم دقمقشمنةةَ ى موةةز سمٌمةةء صمًَمةةْ قمةةـ يمةةؾ شملةةؽ ا

َ  ذم اًمةديـ  سمةؾ  ةذا  ةق  َ  مةـ ا مةر وإطمةداصم يمَن قملوف ؾملشنَ اًم ًَم    ذا ًمةوس سمةدقم

اًمةةديـ  ًمةةوس ومقةةط سمنةةَء  قمةةغم  ةةذا الةةديْ اًمةةذ  ىمةةد ؿمةةكؽ وموةةف.. ذم صةةك ف سمعةةض 

أ ةةةةؾ ا  ةةةةقاء يمًَمشةةةةوخ اًمكةةةةقصمر  اعمعةةةةروأل سمع ةةةةٌو ف النشوةةةةِ وقمةةةةغم أ ةةةةؾ اًمًةةةةنِ 

رت نىشةَ قمةغم  ةذا الةديْ ومقةط سمةؾ  نةَ  قمنةديمؿ واجل قمِ ًموس مً ندىَ ومو  ذيمة
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َ  طمديْ اًمعرسمَض سمـ ؾمَريِ اًمذ  وموف ىمَ  قملوف اًمً أ:  ومعلوكؿ سمًن ل وؾمنِ »أيك

ومهذا الديْ يمذا   «اجلشَء اًمراؿمديـ اعمهديلم مـ سمعد  قمكقا قملوهَ سمًَمنقاضمذ

الةةديْ  يمةة  أن اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ ب يقةةؾ ذم الةةديْ ا و  يمع مةةِ  وةةزة 

يمةةذًمؽ  نةةَ   «وأصةكَ »ومقةةط سمةةؾ أوةَأل إمم ذًمةةؽ:   «مةَ أىةةَ قملوةف»ًملشرىمةِ اًمنَضموةةِ: 

 يكوػ إمم ؾمن ف ؾمنِ اجلشَء اًمراؿمديـ. ¢ىجد اًمنٌل 

ومةٌذا : ىكةةـ ىع مةةد ذم  ةةذا اإلوةَومِ قمةةغم طمةةدي لم اصمنةةلم  وًمةوس  ةةذا ومقةةط ومهنةةَ  

وضمؾ:  أؿموَء وأؿموَء أظمر  وألهَ شملؽ اايِ اًمٍمحيِ ذم اًمقرنن اًمكريؿ  ىمَ  قمز

﴿ َ  م 
ف  ًم  ق  لم  ى 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم   ػم   ؾم  ع  هم 

ي   ٌ  ف  اهل  د   و  ٌ لم   ًم  َ شم   م 
د  ع  ـ  سم 
ق   م  ؾم   اًمر 

َىم ؼ  ش  ـ  ي  م  و 

ا ػم 
ةة ت  م    َء  ةة ؾم  ن ؿ  و  ةة ه   ضم 

ل ف  ةة ى    مم  و  ةةق  ومققًمةةف قمةةز وضمةةؾ ذم  ةةذا اايةةِ:  [115]النسالالا :﴾شم 

م  ﴿  ً ٌ وؾ  اعم  ةة ةة ػم   ؾم  ةة ع  هم 
ي   ٌ ةة لم  و 

َ  سمةةؾ ًمعةةؾ اًم ةةقاب أن  [115]النسالالا :﴾ن   ةةذا شمل قةةل متَمةة

َ  يل قوةةةَن مةةةةع ىمقًمةةةف قمةةةةز وضمةةةؾ:  ٌ وؾ  ﴿ىقةةةق  اًمعكةةةس: الةةةةدي َن اعمةةةذيمقران نىشةةةة ةةةة ؾم 

لم  
ن  م   ً ومًةةةٌوؾ اعمةةةًمنلم  نةةةَ  ةةةَ ال ؿمةةةؽ وال ريةةةُ وموةةةف أىةةةف ًمةةةوس  [115]النسالالالا :﴾اعم  ةةة

رةةةةؿ: اًمًةةةةلػ اعمق ةةةةقد سمةةةةَعمًمنلم ذم  ةةةةذا اايةةةةِ  ةةةةؿ: اجلةةةةػ وإىةةةة  اعمق ةةةةقد 

 اًم ًَم .

؟   ِ طمون ذ  إذا ىملنَ مذ ُ اًمًلػ اًم ًَم  وم   ق االى ًَب إمم  ذا اعمذ ُ ًمب

ًموس  ق إال ؾملشل   ذا اًمنًٌِ إذا  أىَ ذم اقم قَد  ال يً طوع أن ي ؼمأ منهَ مـ يمَن 

َ  اًمك َب واًمًنِ ومَ يمَن قملو  اًمًلػ اًم ًَم . فمعنَ قمغم اعمنهٓ اعمذيمقر نىش

كةةَورة اًم ةةل ضمةةرت سمونةةل وسمةةلم ؿمةة ص ىمةةد يم ةةؾ شملةةؽ اًمشكةةرة أىةةَ ذيمةةرت مةةرة  اعم

َ   وًمذًمؽ أطمٌٌّ أن أًمشّ ى را إمم ظمطي اؾم نكَرا وإن يمنّ  اًم ل أىّ طمكو هَ نىش

َ  ًمكنةةل ؿمةةعرت سمةةذًمؽ ومقلةةّ ًمةةف: ًمةةق ىمةةَ  ًمةةؽ ىمَةةةؾ  ب أؾمةةمع منةةف اؾمةة نكَرا  رصحيةة

قق  وؾميًمؽ ؾمَةؾ: مَ مذ ٌؽ؟ ىمَ  أىمق : مًلؿ  ىملّ ًمف:  ذا ال يكشلن  ىف ؾمةو
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ًمؽ: أىّ مًلؿ ؾمنل أو ؿموعل أو راوميضة أو مةَذا؟ ومقةَ  أىمةق : أىةَ مًةلؿ أمتًةؽ 

َ  يمةةؾ اًمشةةر   سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ  ىملةةّ: ويمةةؾ اًمنةةَس يمةةؾ اًمشةةر  يمةة  رشطمةةّ ًمكةةؿ نىشةة

َ  ال يكشةةل  ةةذا اجلةةقابن  ىةةف ؾمةةوقَ  ًمةةؽ:  َ  قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ  أيكةة شمقةةق  أيكةة

جقارج يققًمقن همػم ىمقًمؽ؟ أىّ  ؾ اًمشوعِ..  ؾ اعمع زًمِ..  ؾ اإلسمَووِ..  ؾ ا

شمقةةق : اًمك ةةَب واًمًةةنِ و ةةؿ يققًمةةقن: اًمك ةةَب واًمًةةنِ  ومةةٌذا   ةةُ أن شمش ةة  قمةةـ 

. َ  منهجؽ وقمـ مذ ٌؽ  أظمػما  ب يًعف إال أن يكوػ  ذا اإلوَومِ اًم ل ىملنَ َ نىش

وال منةَص ًمكةؾ مًةلؿ يريةد أن يكةقن قمةغم  ةد   مةـ رسمةف ال منةَص ًمةف أسمةدا  مةـ 

 ًَم ةةِ و ةةل: قمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ اًم ةةًَم   ىملةةّ: أىةةّ قمةةغم أن يكةةوػ اًمكةةمومِ اًم

 ذا؟ ىمَ : ىعؿ  ىملّ: ىعود اان اًمًًا : ًمق ؾميًمؽ ؾمَةؾ: مةَ مةذ ٌؽ؟  ةؾ شمعمةؾ 

حمةةًَة وشمقةةق : أىةةَ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ وقمةةغم مةةذ ُ اًمًةةلػ اًم ةةًَم   أريةةد 

َ  يةةةَ أؾمةةة َذ و ةةةق ىمةةةق  ذم اًملبةةةِ اًمعرسموةةةِ يعنةةةل: أال  ةةةقز أن ىل ةةةص  ةةةذا  شمل و ةةة

رة  وم قةةةق : أىةةةَ ؾمةةةلشل؟ ومًةةةكّ ال أىمةةةق : مع قةةةدا  ًمكةةةـ قمةةةغم ا ىمةةةؾ ؾمةةةكّ اًمعٌةةةَ

 مشك     ذا طمقوقِ و َ ق اجلقاب ًمكؾ مـ يشؽ ذم  ذا اًم ًموِ اجلديدة.

ىمع طمون  يمنّ ذم أو  اوم  َح اجلَمعِ اإلؾم موِ ذم اعمدينِ  اأىَ أفمـ سمؾ  ذا و

ذا اإلىكةةَر  يمةةَن  نةةَ  ـمقاةةةػ و َقمةةَت مةةـ اإلظمةةقان اعمًةةلملم  ومةةيورد قمةةكم  ةة

ومعملةةّ ًمةةف  ةةذا اعمكةةًَة اًمطقيلةةِ  وسمونةةّ ًمةةف ومةةر  يمٌةةػم يةةَ أخ سمةةلم أن أىمةةق : أىةةَ 

ؾمةةةلشل أو أن أىمةةةق : أىةةةةَ إظمةةةقاين  اإلظمةةةقان ين مةةةةقن إمم ؿمةةة ص ىكةةةـ ىن مةةةةل إمم 

 َقمةِ ال يًة طوع مًةةلؿ أن ي ةؼمأ منهةةَ ًمةق شمةةؼمأ م ةؼمئ منهةَ ًمكشةةر  ًمكةـ ًمةةق شمةؼمأ مةةـ 

وػمن  ىف يقضمد  َقمَت أظمةر  و َقمةَت   َقمِ اإلظمقان اعمًلملم ال ي وٌف

 أظمر  وإمم نظمرا.

مةةع ذًمةةؽ و نةةَ اًمشةةَ د! ىملةةّ ًمةةف: يةةقأ شمرومةةع  ةةذا االى ًةةَسمَت يملهةةَ و ةةل يملهةةَ 
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اى ًةةةَسمَت همةةةػم رشقموةةةِ  يرومةةةع: طمنشةةةل ؿمةةةَومعل مةةةًَمكل طمنشةةةل  وسمعةةةد ذًمةةةؽ اًمطةةةر  

اًم ةةقوموِ: اًمقةةَدر  اًمنقشةةٌند  اًمشةةَذزم اًم وجةةَين إمم نظمةةرا  ا طمةةزاب اًمًوَؾمةةوِ: 

قان مًلملم.. طمزب اًم كرير إمم نظمرا  يةقأ ي شةؼ معنةَ  ةًالء اعم شرىمةقن ًمةوس إظم

َ   يقم ةةةةذ  ىكةةةةـ ىك شةةةةل أن ىقةةةةق : مةةةةَ  ومقةةةةط ذم ا ؾمةةةة ء سمةةةةؾ وذم اعمًةةةةموَت أيكةةةة

مةةةةذ ٌؽ؟ مًةةةةلؿ  ًمكةةةةـ اان أىةةةةَ أىمةةةةق : مًةةةةلؿ وأىةةةةّ شمقةةةةق : مًةةةةلؿ وأىةةةةَ وأىةةةةّ 

ؾمةلشلن  ين رةذا  خم لشقن أؿمد االظم  أل  إذا : أىَ زم اًمنمأل أن أىمق  سمكؼ: أىةَ

اًمكلمةةِ أقمةةؼم قمةةـ منهجةةل اًم ةةكو   أمةةَ أىةةّ طموةةن  شمقةةق : أىةةَ مًةةلؿ وميىةةّ متوةةع 

ؿم  ةةؽ وشمكةةوع ؿم  ةةو ؽ اعمًةةلمِ ذم  ةةذا اًمش  ةةوَت اًم ةةل أىةةّ ال شمةةرى 

قمةةـ أيم ر ةةَ   ةةذا ضمةةقاب اًمًةةًا   ومةةٌن يمةةَن قمنةةد أطمةةد الةةًَيـ م طم ةةِ قمةةغم مةةَ 

ون معنةةةَ  مةةةـ يمةةةَن ًمةةةف ذيمةةةرت ومنريةةةد أن ىًةةةمعهَ؟ أطمةةةد الةةةًَيـ  ةةةـ ال حييةةة

 م طم ِ قمغم مَ ؾمٌؼ مـ ووقومنَ؟ شمشكؾ. 

ل ملم  ﴿االطم جةةةةةَج سمَايةةةةةِ يةةةةةَ ؿمةةةةةوخ:  مداظملةةةةةِ: ةةةةة  ً ؿ  اعم   يم  ةةةةة   ق  ؾم  ةةةةة  [08]الحالالالالال :﴾  

 حي جقن رذا اايِ. 

ؾمةةٌؼ اجلةةقاب قمةةـ  ةةذا سمةةَر  اهلل وموةةؽ  أىةةَ أىمةةق : أىةةَ مًةةلؿ  أب شمًةةمع  اًمشةةوخ:

ِ  مةةَ مةةذ ٌؽ؟ مًةةلؿ ـموةةُ! مًةةلؿ اعمنَىمشةةِ اًم ةةل ضمةةرت؟ أىةةّ اان متًةةؽ سمَايةة

 ؾمنل أو ؿموعل؟

 ال ؾمنل يَ ؿموخ! مداظملِ:

 ـموُ! اًمًنِ مقضمقدة ذم اايِ؟ اًمشوخ:

 ال.  مداظملِ:

ـموةُ! مةةـ أيةـ ضم ةّ رةةَ؟  ةذا يمة أ يةةَ أظمةل! وأىةَ أضمٌةةّ أظمةػما  ىملةةّ:  اًمشةوخ:

 ارومعقا  ذا االى ًَسمَت يملهَ ًمنقق : مًلؿ ومقط.
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لةةؿ ذم سمةة د ىجةةد يقةةق : مةةـ ىمةةَ : سمةةيين يةةَ ؿمةةوخ!  نةةَ  أطمةةد ـملٌةةِ اًمع مداظملةةِ:

ؾملشل أو مـ ىمَ : سميين إظمقاين أو إمم نظمر اجل قمَت وهد َ  ومٌىف يً  َب وإن 

 ب ي ُ ومٌىف يق ؾ طمدا . 

 ال أفمـ يقق   ذا.  اًمشوخ:

 ال واهلل ىمًَمف يَ ؿموخ! و نَ  إصمٌَت قمغم ذًمؽ رشيط.  مداظملِ:

 ومومكـ يقق   ذا ومَ  ق أيم ةر ال  ال أفمـ يقق   ذا قمَب  أمَ همػم قمَب اًمشوخ:

 مـ  ذا. 

 ى وك ؽ ًمف يَ ؿموخ.  مداظملِ:

ى وك ل ًمف: أن يشهؿ مَ معنك ؾملشل  وأىَ أىمق  ًمف اان:  ؾ أىّ شم ةؼمأ  اًمشوخ:

َ   أمَ إن يمَن مـ  ًالء اهلةقج اًمةذيـ  مـ اًمًلػ؟  ق ؾموقق : ال  ذا إن يمَن قمَعم

َ  ... ىمةةرنن وؾمةنِ  ًمكةةـ يموةػ شمشهةؿ ا ًمقةةرنن ويموةػ شمشهةةؿ اًمًةنِ؟  ةةؾ ال يعلمةقن ؿمةو 

َ   و ةذا مةَذا ىًةموف  ةذا اًم ًلًةؾ ظمطةي  ال  شمشن اًمقرنن سمًَمقرنن أوال  صمؿ سمًَمًنِ صمَىو

 ةةقز أن ىقةةق : ىشنةة اًمقةةرنن سمةةًَمقرنن صمةةؿ سمًَمًةةنِ ال  ةةقز  ةةذا  إىةة  ىشنةة اًمقةةرنن 

  َ َ ن  ىنَ ال ىً طوع أن ىً بنل قمـ اًمًنِ ذم ومهؿ اًمقرنن مطلق  .سمًَمقرنن واًمًنِ مع

وًمذًمؽ يمنّ ذيمرت ذم سمعةض يم ٌةل أن مةـ ا دًمةِ قمةغم ىكةَرة طمةديْ معةَذ سمةـ 

ضمٌؾ اًمذ  يقق : سمين اًمرؾمق  قملوف اًمًة أ يمة  زقمةؿ الةديْ: طموةن  أرؾمةؾ معةَذ  

ىمَ  ًمف: سمة  حتكةؿ؟ ىمةَ : سمك ةَب اهلل  ىمةَ : ومةٌن ب دمةد؟ ىمةَ : ومًٌةنِ »إمم اًمومـ: 

ال نًمق  ىمَ  قملوف اًمً أ: المةد ضم هد رأيل وأرؾمق  اهلل  ىمَ : ومٌن ب دمد؟ ىمَ : 

 ةةذا طمةةديْ منكةةر  عمةةَذا؟  «هلل اًمةةذ  وومةةؼ رؾمةةق   رؾمةةق  اهلل عمةةَ حيةةُ رؾمةةق  اهلل

أن يشةر  سمةلم  ¢يً كوؾ سمًَمنًٌِ عمـ  رج يم  يققًمقن اًموقأ مـ مدرؾمِ حممةد 

اًمقرنن واًمًنِ  وأن  عؾ اًمًةنِ سمًَمنًةٌِ ًملقةرنن يمةًَمرأ  سمًَمنًةٌِ ًملًةنِ  م ةك يلجةي 
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َ   م ةةك يلجةةي إمم اًمًةةنِ؟ إذا ب  ةةد  اًمعةةَب إمم اًمةةرأ ؟ إذا ب  ةةد ذم اًمًةةنِ ضمقاسمةة

َ ن  يشة   َ    ذا همػم صكو    ةُ اجلمةع سمةلم اًمك ةَب واًمًةنِ معة ذم اًمقرنن ضمقاسم

ي ةةدران مةةـ مشةةكَة واطمةةدة  سموةةن   ةةذا الةةديْ ينةةز  اًمًةةنِ سمًَمنًةةٌِ ًملقةةرنن منزًمةةِ 

َ   م ك اًمرأ  سمًَمنًٌِ ًملًنِ  م ك   هد رأيف وال يقٍم ؟ إذا ب  د ذم اًمًنِ ضمقاسم

َ    ةذا ظمطةي ا و  صةقاب  م ةك يلجةي  يلجي إمم اًمًنِ؟ إذا ب  د ذم اًمقرنن ضمقاسمة

إمم اًمرأ ؟ إذا ب  د ذم اًمًنِ  م ك يلجي إمم اًمًةنِ؟ إذا ب  ةد ذم اًمقةرنن  ةذا 

ظمطةةةةي عمةةةةَذا؟ اان ىًةةةةي : مو ةةةةِ اًمٌكةةةةر مو ةةةةِ اجلةةةةراد طمةةةة   أأ طمةةةةراأ؟ ىمةةةةَ  شمعةةةةَمم: 

«  ِ ؿ  اعم  و    و ك  ل  ّ  قم  م  ر   نَ وضمدىَ اجلقاب ذم اًمقرنن! ال   ُ أن ىن ر  [3]المائد :«طم 

 ؾ ذم اًمًنِ مَ يقو   ةذا اايةِ ويقوةد َ أو    ةهَ؟ ىعةؿ وضمةدىَ  إذا  ال همنةك 

ًملعةةةةَب اعمج هةةةةد ومعةةةة   مةةةةـ أن  مةةةةع سمةةةةلم اًمك ةةةةَب واًمًةةةةنِ  ومهةةةة  يمةةةة  ىمةةةةَ  قملوةةةةف 

َ  قمغم أريك ف يقق :  ذا يم ةَب اهلل ومة  وضمةدىَ وموةف ال يقعدن أطمديمؿ م »اًمً أ:  ك 

َ  طمرمنةَا  أال إين أوشموةّ اًمقةرنن وم لةف معةف  أال  طم ال  طمللنَا ومَ وضمدىَ وموةف طمرامة

 . «إى  طمرأ رؾمق  اهلل م ؾ مَ طمرأ اهلل

ًمةةذًمؽ ومةةًَم شريؼ سمةةلم اًمقةةرنن واًمًةةنِ ال ؾمةةٌوؾ إًموةةف أسمةةدا   وممةةـ يقةةق : ىكةةـ ىشنةة 

سمًَمًةةنِ  ومهةةذا اىطلةةؼ مةةـ الةةديْ اعمنكةةر  وإىةة  ىشنةة اًمقةةرنن اًمقةةرنن سمةةًَمقرنن صمةةؿ 

َ   صمؿ إذا ب ىجد شمشًػما  ايةِ ذم اًمقةرنن وال ذم اًمًةنِ رضمعنةَ إمم  سمًَمقرنن واًمًنِ مع

ؾمةةلشنَ اًم ةةًَم  وسم َصةةِ اًم ةةكَسمِ اًمةةذيـ ظمقـمٌةةقا مٌةةَرشة  سمكةة أ اهلل قمةةز وضمةةؾ مةةـ 

َ  ومنا هلؿ وسمونف هل  ؿ متَأ اًمٌوَن.اًمنٌل قملوف اًم  ة واًمً أ  وأيك

ًمذًمؽ أىَ أىمق  سمًَمنًٌِ ًمألخ اًمذ  أرشت إًموف  أىَ ذم فمنل أىةف أىمةؾ مةَ يقةَ  وأىةَ 

ال أدر  مقةةدار قملمةةف  ًمكةةـ أىمةةؾ مةةَ يقةةَ : إىةةف همَومةةؾ قمةةـ  ةةذا القوقةةِ  و ةةذا همشلةةِ 

ن ب ي ةةُ يق ةةؾ  إمةةرة ذم اًمقاىمةةع ال ؾمةةو  إذا صةةدر منةةف ذًمةةؽ الكةةؿ اًمشةةديد سميىةةف 
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ىنل أىةةةَ ؾمةةةلشل قمةةةغم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ وقمةةةغم مةةةنهٓ اًمًةةةلػ ومٌنمةةةا سمةةةيين أىةةةَ أرص سمةةةي

اًم ةةًَم   ومةةـ ب ي ةةٌـ  ةةذا اعمةةذ ُ ومةة  ومةةر  سمونةةف وسمةةلم اًمراومكةةِ  وال ؿمةةؽ أىةةف مةةَ 

 داأ ذم سم د ىجد وسمونف وسملم اًمراومكِ مَ صنع الداد. 

 وىكـ معؽ يَ ؿمو نَ.  مداظملِ:

 ضمزايمؿ اهلل ظمػم.  اًمشوخ:

 ؾمًا  مهؿ يَ ؿمو نَ.  مداظملِ:

 دع ا ؾم لِ ًمكوقومنَ يَ أظمل! اًمشوخ:

قمةةةقدا  إمم الةةةديْ قمةةةـ اًمًةةةلشوِ  وموقةةةق  ا خ: ورد ذم يم مكةةةؿ قمةةةـ  مداظملةةةِ:

اًمًةةةةلشوِ أيشةةةةَ شمًةةةةموِ ضمديةةةةدة  ومةةةة   ةةةةق اعمق ةةةةقد سمةةةةذًمؽ؟ قملةةةة   أن ًمشةةةةظ اًمًةةةةلشوِ 

 معروأل ذم يم أ اًمًمعَين واسمـ شموموِ واًمذ ٌل وهمػم ؿ مـ صم ىوِ ىمرون. 

َ  ب يكقىةةةةةقا ذم ذم أ  ىمةةةةةرن  ةةةةةًالء  يمةةةةةَىق اًمشةةةةةوخ: ا ذم اًمقةةةةةرون ا ومم؟ ـمٌعةةةةة

اًمقةةرون ا ومم  ال ومةةر  سمةةلم مةةَ طمةةدث سمعةةد ؿ سم ةةةِ ؾمةةنِ أو مةةَة لم أو مًةة ةِ  

ىكـ ىعؽمأل سمًَمقاىمع  اًمًلػ اًم ًَم  ىكـ ىن مل إًموهؿ  ؿ ال ين مقن إمم أىشًهؿ 

ومهةةةؿ مةةةَ يمةةةَىقا يًةةة عملقن  ةةةذا االصةةةط ح اًمةةةذ  ىكةةةـ ىًةةة عملف اًموةةةقأ  يمةةة  أىنةةةَ 

يم ػما  مـ ا مقر اًم ل مَ يمَن اًمًةلػ يًة عملقيشَن  ن م ةلكِ اًم قوةو   ىً عمؾ

وم لكِ اًمٌوَن أوضمٌّ قمغم اًمعلة ء أن يًة عملقا سمعةض االصةط طمَت  وًمةذًمؽ 

ىمةةةًَمقا: ال مشةةةَطمِ ذم االصةةةط ح  وىكةةةـ ىقةةةق  معهةةةؿ  ةةةذا سمنمةةةط أن ال يكةةةقن ذم 

 االصط ح مَ  ًَمػ اًمنمع.

شمًةةةةةموِ سمعةةةةةض اًمنقاومةةةةةؾ سمًَمًةةةةةنِ  وىمةةةةةد يمنةةةةةّ شمكلمةةةةةّ ذم ضملًةةةةةِ ؾمةةةةةَسمقِ طمةةةةةق  

ىمةةَ  ًمةةذًمؽ اًمًةةَةؾ طموةةن  سمةةلم ًمةةف مةةَ  ¢واىمؽمطمةةّ أن يًةةمك سمةةًَم طقعن  ن اًمنٌةةل 
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ومرض اهلل قملوف مـ مس صلقات ذم يمؾ يقأ وًمولِ  ومقَ  ًمف:  ؾ قمكم همػم ذًمؽ؟ 

ومقلّ ًمق يمَن سموةد  مةـ ا مةر  ء ًمقوةعّ   «ال  إال أن شمطقع»ىمَ  قملوف اًمً أ: 

نِن  ن اًمًةةةةنِ.. و نةةةةَ  حمةةةةًَة ـمقيلةةةةِ اًمًةةةةنِ ذم ًمبةةةةِ يملمةةةةِ اًم طةةةةقع سمةةةةديؾ اًمًةةةة

اًمنميعِ أوؾمع مـ اًمًنِ ذم ًمبِ اًمشقهَء  اًمًنِ ذم ًمبِ اًمشقهَء مَ دون اًمشرض  أمَ 

 اًمًنِ ذم ًمبِ اًمرؾمق  قملوف اًمً أ شمشمؾ اًمنميعِ يملهَ.

َ  ال أصةةةؾ ًمةةةف  وًمةةةذًمؽ  طةةةي سمعةةةض النشوةةةلم اعم ةةةيظمريـ طموةةةن  يةةةروون طمةةةدي 

 ذا الديْ ال   «مـ شمر  ؾمن ل ب شمنلف ؿمشَقم ل»نِ اًم كوكِ: والمد هلل ذم اًمً

أصةةةةؾ ًمةةةةف  و ةةةةؿ مةةةةع أىةةةةف ال أصةةةةؾ ًمةةةةف يريدوىةةةةف ذم الةةةةض قمةةةةغم اًم مًةةةةؽ سمًَمًةةةةنـ 

َ  ًمكةةَن  ةةق  اًمرواشمةةُ اًم ةةل  ةةل زيةةَدة قمةةغم اًمشةةراةض  ًمةةق يمةةَن  ةةذا الةةديْ صةةكوك

والةديْ ىمًَمةف سممنَؾمةٌِ   «وممةـ رهمةُ قمةـ ؾمةن ل وملةوس منةل»يمَلديْ اًم ةكو : 

اًمرؾمق  قمـ أوًم ةؽ اًمةر ط معةروأل ىم ة هؿ ذم صةكو  اًمٌ ةَر  ومًةلؿ   ضمقاب

أ : قمةةـ منهجةةل وـمريق ةةل اًمعَمةةِ اًم ةةل شمشةةمؾ   «وممةةـ رهمةةُ قمةةـ ؾمةةن ل»ومًَمشةةَ د: 

اًمنميعِ يملهَ  ًمكةـ ال مشةَطمِ ذم االصةط ح مةَ داأ اصةطلكقا قمةغم شمًةموِ اًمًةنِ 

لوةةةةف مةةةةَ يمةةةةَن ًمةةةةوس سمشريكةةةةِ وال يريةةةةدون سمةةةةذًمؽ معَروةةةةِ اًمًةةةةنِ ذم ًمبةةةةِ اًمرؾمةةةةق  قم

 اًمً أ وم  سميس مـ ذًمؽ. 

 (  00:  00: 41/  635) اهلدى والنور / 
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 ٌضٗحٛ حٕه عدً التٍاشع ٔالتهتن

ُ  ﴿ذم اًمقرنن اًمكةريؿ اًمنهةل قمةـ اًم نةَزع:  اًمشوخ:  شم ةذ    ل قا و  ش ة قا وم   ش  قم  ن ةَز  ال شم  و 

ؿ   ةة حي ك 
 ومةةٌذا ومشةةؾ اعمًةةلمقن أو قمةةغم ا ىمةةؾ ـمَةشةةِ مةةنهؿ يمَىةةّ نصمةةَر [46]األنفالالال:﴾ر 

َ  و ةةق ىملةةِ اًم ةةزاور اًمةةذ  يرادومةةف   ةةذا اًمششةةؾ وظمومةةِ ضمةةدا   ومنهةةَ مةةَ ذيمرشمةةف أىةةّ نىشةة

أم ةةف  ¢اًم ةةداسمر  ومًَم ةةداسمر ي كةةمـ شمةةر  اًم ةةزاور  ومةة  همراسمةةِ أسمةةدا  أن ينهةةك رؾمةةق  اهلل 

َ  يمةةةة  أمةةةةريمؿ اهلل شمٌةةةةَر   قمةةةةـ اًم ٌةةةةَهمض واًم ةةةةداسمر  وأن يقةةةةق  هلةةةةؿ: ويمقىةةةةقا إظمقاىةةةة

 وشمعَمم. 

ا اًمنةَس اًموةقأ  ةَ حيقةؼ ويشةجع اعمًةلملم قمةغم ومممـ حيقؼ  ذا اًمةذ   جةر

اًمديـ اًمن وكِ  »: ¢أن ي زاوروا  ق أن ي نَصكقا هلل قمز وضمؾ  وال  شَ  ىمقًمف 

اًمديـ اًمن وكِ  اًمديـ اًمن وكِ. ىمًَمقا: عمـ يَ رؾمق  اهلل؟ ىمَ : هلل وًمك َسمةف وًمنٌوةف 

 .«و ةمِ اعمًلملم وقمَم هؿ

لونَ أن ى نَص  ًمن قادد صمؿ ًمن زاور ذم ومنكـ قمنديمؿ اان مـ قمَمِ اعمًلملم  ومع

اهلل طم ةةك ىكةةقن حمٌةةقسملم قمنةةد اهلل شمٌةةَر  وشمعةةَمم يمةة  ضمةةَء ذم ا طمَديةةْ اًمقدؾمةةوِ  

َ  »: ¢سمؾ يم  ضمَء ذم ذا  الديْ اًمةذ  يقةق  وموةف اًمرؾمةق   ظمةرج رضمةؾ يةزور أظمة

َ  ذم مدرضم ةف ومقةَ  ًمةف: إمم أيةـ؟ ىمةَ : إمم اًمقريةِ اًمش ىوةِ . ًمف  وميرؾمةؾ اهلل إًموةف ملكة

َ  زم  ىمَ :  ؾ ًمؽ  نَ  دمَرة شمرسموهَ وشمنموهَ؟ ىمَ : ال. ىمَ : إذا  ب؟ ىمَ : أزور أظمة

 .«ذم اهلل. ىمَ : وميىَ رؾمق  اهلل إًموؽ أن اهلل ىمد همشر ًمؽ سمزيَرشمؽ  ظموؽ هلل

َ  وإى   ق شمةقددا   ىكـ ىرضمق  ذا اعمبشرة سمزيَرشمنَ ًمؽ  وًموًّ زيَر  ًمؽ شمزًمش
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َ  ذم اهلل قمز وضم َ  وشمنَصك ؾ  ًمذًمؽ ومةٌين أىمةق : ؾمةمعنَ سمعةض اًمن ةَة  منةؽ وحتٌٌ

َ  دقمةةةقة اإلؾمةةة أ  دقمةةةقة الةةةؼ  دقمةةةقة اًمك ةةةَب  ومةةةو  ي علةةةؼ سميؾمةةةلقب اًمةةةدقمقة  ـمٌعةةة

واًمًةةنِ  ًمكنةةؽ شمعةةوش يمةة  ىعةةوش ذم جم مةةع شمعةةددت وموةةف ا طمةةزاب واجل قمةةَت 

واًمشر  شمعددا  طمةديْ اًمعهةد ب يكةـ ًمةف ذيمةر ذم مةَ ؾمةٌؼ   ن مةَ ؾمةٌؼ معةروأل ذم 

 واًمشر  وم  ًمنَ وًم لؽ اًمشر .يم ُ اًم َريخ 

ومةةةَ ومونةةةَ اًموةةةقأ مةةةـ اًم كةةةزب واًم ك ةةةؾ واًم شةةةر  يكشونةةةَ  مةةةَ ومونةةةَ يكشونةةةَ  مةةةَ ومونةةةَ 

يكشونةةَ. قمةةغم  ةةذا ال سمةةد أىةةؽ ؾمةةمعّ سمةةدقمقة شمن مةةل إمم اًمًةةلػ اًم ةةًَم    ةةل يمةة  

ؾمةةةةمعّ ذم سمعةةةةض اعمجةةةةًَمس اًمةةةةذ  ؾمةةةةعدىَ سمككةةةةقر  ًمٌعكةةةةهَ  أن  ةةةةذا اًمةةةةدقمقة 

ًةةنِ وقمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ اًم ةةًَم   سموةةن  شمًةةمع سمةة  شمدىةةدن داةةة   طمةةق  اًمك ةةَب واًم

ؿمؽ دقمقات أظمر  ال   لػ إال ىملو   قمـ  ذا اًمدقمقة  ن أ  ـمَةشِ قمغم أرض 

اإلؾمةةةة أ و ةةةةل مةةةةـ اعمًةةةةلملم ومةةةة  يمكنهةةةةَ ال أن شمةةةةدقمل قمةةةةغم اًمك ةةةةَب أيشةةةةَ قمةةةةغم 

اًمك َب واًمًنِ  ومهؾ ًمؽ مـ ى وكِ شمقضمههةَ طمةق  اًمةدقمقة اًم ةل ؾمةمع هَ اًمك ةَب 

 منهٓ اًمًلػ اًم ًَم ؟ قمغم اقم ٌَر َ دقمةقة ىمَةمةِ قمةغم  ةذا اعمةنهٓ واًمًنِ وقمغم

 اًمقاو  اًمٌلم. 

أمَ اًمن وكِ اًم ةل وضمه هةَ طمةق  أؾمةلقب اًمةدقمقة ومقةد ؾمةمعنَ َ وىمٌلنَ ةَ   يشةَ 

َ  مـ دقمقشمنةَ   يشةَ مةـ ىمةرنن رسمنةَ:  ِ  ﴿أيك قم   ة اعم  ق   و 
 ِ
م ة ك 
سم ةؽ  سم َل   ٌ وؾ  ر  ع  إ مم  ؾم ة اد 

ضم    و 
 ِ ن   ً ـ  ال    ً ل  أ طم 

هل  ؿ  سم ًَم   ل   
وملوس اًمٌكةْ اان ذم ا ؾمةلقب  [125]النحل:﴾َد 

وإىةة  ذم صةةلُ اًمةةدقمقة  ومهةةؾ ًمةةؽ مةةـ م طم ةةِ طمةةق  اًمةةدقمقة ذاهتةةَ اًمقَةمةةِ قمةةغم 

ن يمةَن ومنك ةك سمًة قمهَ وى نَصة  وموهةَ إاًمك َب واًمًنِ ومةنهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم ؟ 

َ  وؾمنِ ى َ  أو إ َسمَ يم  يقكوف يم َب رسمنَ أيك  .¢ٌونَ ؾملٌ

وان يمَىةةةةّ ا ظمةةةةر  أ  ال يقضمةةةةد ًمةةةةديؽ أ  م طم ةةةةِ ذم ظم ةةةةقص اًمةةةةدقمقة  
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وأًيمد طم ك ىكقن قمغم سمونةِ مةـ اًمٌكةْ واًم نَصة  وال يكةوع قملونةَ  ء مةـ  ةذا 

 اًمشرصِ اًم ل ؾمنكّ ًمنَ ذم  ذا اًمًَقمِ اعمٌَريمِ إن ؿمَء اهلل

أ قمغم طموَيمؿ اهلل. يَ ؾمود ! المد هلل رب اًمعَعملم  واًم  ة واًمً  مداظملِ:

رؾمقًمف ا ملم  حممد وقمغم نًمف وصكٌف أ علم. وىرضمق اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم أوال  

َ  ًمقضمهةةف اًمكةةريؿ ؾمةةٌكَىف وشمعةةَمم  وىرضمةةقا يمةةذًمؽ أن ينقةةذىَ  أن  عةةؾ  ةةذا ظمًَم ةة

 سمَإلؾم أ   ىنَ منذ أن  لونَ قمـ إؾم منَ ومقد  نَ طم ك  نَ قمغم اهلقان ىشًف.

 ىعؿ.  اًمشوخ: 

ٌ  ذم ا مةةِ اًمةةذ  واهلةةقان واالؾمةة كَىِ واالؾم ًةة أ ومكةة  شمعلةةؿ أصةة مداظملةةِ:

ًمألمر اًمقاىمع ومعَؿمّ الوَة اًم ل شمر  يمَلوَة اًمًًَمشِ ىمٌلهَ يقأ أن أوذ  اإلؾم أ 

وأ لف  وب يٌةؼ إال اًمقلةِ اًمقلولةِ  وىكةـ واهلل ال ىٌ بةل مةـ وراء ذًمةؽ إال أن ىكةقن 

 مـ اًمنَضملم.

 إن ؿمَء اهلل. اًمشوخ: 

  طمٌوٌنَ قملوةف اًم ة ة واًمًة أ ذم الةديْ اًم ةكو  وذًمؽ يعنل ًمقق مداظملِ:

ال شمةةزا  ـمَةشةةِ مةةـ أم ةةل فمةةَ ريـ قمةةغم الةةؼ ال ييةة ؿ مةةـ ظمةةًَمشهؿ »يمةة  شمعلةةؿ: 

 .«طم ك يي  أمر اهلل

 صد  رؾمق  اهلل. اًمشوخ: 

ومنكـ ىش ش قمـ  ذا اًمطَةشِ  وإذا سمك نَ ذم يم َب اهلل مَ سملم دوم وف مـ  مداظملِ:

  يم َب اهلل إال طمزسمَن  الزب ا و   ق طمزب اهلل.مٌدةف إمم يشَي ف ال أضمد ذم

 ؾمٌكَىف وشمعَمم. اًمشوخ: 

 و ؿ اًمنَضملم يقأ ًمقَء اهلل. مداظملِ:
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 اًملهؿ اضمعلنَ منهؿ. اًمشوخ: 

 والزب ااظمر  ق طمزب اًمشوطَن. مداظملِ:

 ىعؿ.  اًمشوخ: 

وًمكةةةةـ يمةةةة  شمعلةةةةؿ منةةةةذ اًمقةةةةرن اًمراسمةةةةع اهلجةةةةر  يةةةةقأ أن سمةةةةدأت اًمشةةةة ـ  مداظملةةةةِ:

  ومكَن ؾمٌُ ذًمؽ ¢واومؽمىمّ ا مِ قمغم همػم  د  مـ  د  حممد  واعمك ت

كنَ ٌ ةةق اًم نةةَطمر قمةةغم اًمةةدىوَ واًمقصةةق  إمم مةةَ يٌ بةةقن مةةـ طمطَمهةةَ  طم ةةك أىنةةَ أصةة

ىر  ذم  ذا اًمزمَن مَ يقَ  قمنهؿ سمييشؿ قمل ء وًمكننَ ال ىقق  سمذًمؽ أيشةؿ ي زًمشةقن 

طمةةقاال  أظمةةر ن  ىنةةَ ويقشةةقن قمةةغم أسمةةقاب اًمًةة ـملم  ويمةة  شمعلةةؿ ال ىريةةد أن ىٌةةلم أ

 ًمًنَ... ذم  ذا اعمجَ ... ًملنَس ورسم  يكقىقا ظمػما  منَ قمند اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم.

ذم مَ يقرأ اإلىًَن مـ يم ُ ورسم  يكةقن ًمةؽ ى ةوُ وموهةَ ذم  ةذا اعمك ٌةِ أىنةَ 

ال ىريةةد أن ىشةةؽم  يمةة  شمشةةؽم  اًموهةةقد واًمن ةةَر  و  لةةػ  سمةةؾ ىكةةـ ىريةةد اًمطريةةؼ 

 .¢ؾملكف رؾمق  اهلل  اًمقطمود وا وطمد اًمذ 

ومنكـ ىريد أن ىٌدأ مـ طموْ سمدأ الٌوةُ قملوةف اًم ة ة واًمًة أ  ىٌةدأ قمةغم أو  

ظمطقة شمقصلنَ إمم مروَة اهلل ذم اًمنهَيةِ إن ؿمةَء اهلل  و ةذا هلةَ ـمريةؼ واطمةدة سمونهةَ 

ذم الةةديْ اًمةةذ  يرويةةف أسمةةق ذر اًمبشةةَر  ر  اهلل شمعةةَمم قمنةةف يمةة   ¢رؾمةةق  اهلل 

 َ .شمعلؿ يَ ؾمود   أىف ىم

 ىعؿ. اًمشوخ: 

إال وأظمةةؼميمؿ قمةـ يمةةؾ  ء  مةةَ مةةـ ـمةةَةر يطةةػم  ¢مةةَ مةةَت رؾمةةق  اهلل  مداظملةِ:

سمجنَطموف ذم ضمةق اًمًة ء إال أىٌةييمؿ مةـ أظمٌةَرا  أو راع ي  ةٌط سمم ٌط ةف أو ييةب 

 سمم ٌط ف ذم ؿمعَأل اجلٌَ  ًموطعؿ همنمف إال ىٌيىَ مـ أظمٌَرا قملوف اًم  ة واًمً أ.
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 ىعؿ. اًمشوخ: 

 َ قمغم اعمكجِ اًمٌوكَء.ومؽميمن مداظملِ:

 ضمزاا اهلل ظمػم. اًمشوخ: 

اًم ةةل  ةةل ًمولهةةَ يمنهَر ةةَ وىشةةهد ًمةةف أىةةف ىمةةد سملةةغ اًمرؾمةةًَمِ وأد  ا مَىةةِ  مداظملةةِ:

 وى   ا مِ.

 المد هلل. اًمشوخ: 

 وىرضمق اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم أن يقردىَ طمقوف. مداظملِ:

 نملم. اًمشوخ: 

عةد َ أسمةدا  طم ةك يكةقن من هَىةَ وأن يًقونَ سمودا اًمنمةيشِ رشسمةِ ال ى مةي سم مداظملِ:

 اجلنِ.

 ان ؿمَء اهلل. اًمشوخ: 

 وطمقوقِ ا مر يَ ؾمود ! أن اإلىًَن يًعد قمندمَ ير  أم ًَمكؿ. مداظملِ:

 قمشقا  سمَر  اهلل وموؽ. اًمشوخ: 

َ  ودرايِ وىكَرة إن ؿمَء اهلل  وىرضمق اهلل أن ينشعؽ سمًَمعلؿ وينشعنَ  مداظملِ: طمش 

 يمذًمؽ سم  ى علؿ.

 نملم.اًملهؿ  اًمشوخ: 

وميىةةةَ ًمةةةوس مةةةـ طمقةةةل أن أشمكلةةةؿ سمككةةةقر   ىنةةةل شملموةةةذ  واًم لموةةةذ ال  مداظملةةةِ:

 ي قدأ قمغم معلمف.

 سمَر  اهلل وموؽ. اًمشوخ: 
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َ    ىةف يةقأ أن ؾمةي  ؾمةَةؾ ذم  مداظملِ: وًمكـ أؾم يذن داة   مـ  ق أيمؼم منةل ؾمةن

مكةةِ اعمكرمةةِ ذم وىمةةّ الةةٓ ذم ؾمةةنِ مةةَ وأفمنهةةَ ؾمةةنِ ؾمةةٌعِ وؾمةةٌعلم  ومجةةَء ؾمةةَةؾ 

قمَب يمَن  لس ومؽمدد اًمعَب ذم اإلضمَسمِ  يعنل ب يعةط اإلضمَسمةِ سمنةقمِ  ىةف يًي  

ال سمةةد مةةـ اًمةةؽمو   ومقةةَ  أطمةةد اجلًَمًةةلم: وب شمةةرددت؟ ومقةةَ : يةةَ  ةةذا! رسمةة  يكةةقن 

 و . رسم  يكقن قمندا قملؿ أيم ر منل.ًاًمًَةؾ أقملؿ مـ اعمً

 ىعؿ. اًمشوخ: 

 يي  إال سمًَم علؿ  ويمة  وملذًمؽ ال سمد أن يكقن  نَ  مقَرىِ  واًمعلؿ ال مداظملِ:

 شمعلؿ يَ ؾمود ! سمين اًمعلؿ ًمف رشوط:

 اًمنمط ا و : أن ى علمف.

َ  قمغم أىشًنَ.  واًمنمط اًم َين: أن ىطٌقف واىمع

 ىعؿ. اًمشوخ: 

 واًمنمط اًم ًَمْ: أن ىٌلبف ًملنَس. مداظملِ:

 .¢واًمنمط اًمراسمع: أن ى ؼم قمغم ا ذ  وموف.  ذا  ل دقمقة حممد 

 اًمً أ.قملوف اًم  ة و اًمشوخ: 

ومةةةـ أضملهةةةةَ أوذ  ذم اهلل. ومةةةنكـ طمقوقةةةِ ال أىمةةةةق   ةةةذا يمةةة  أؾمةةةةلشّ  مداظملةةةِ:

وًمكنل أىمقهلَ طمقوقِ: أىنةَ اان سمكَضمةِ عمةـ يعلمةقن اًمنةَس ديةنهؿ  و ةذا اًمةديـ ال 

يق ٍم قمغم مكَن معلم وال قمغم زمَن معلم   ىؽ يم  شمعلؿ يَ ؾمةود ! سمةين دقمةقة 

 اإلؾم أ ىمد ؿمملّ اعمكَن واًمزمَن يملف.

 المد هلل. شوخ: اًم
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وملةةةؿ شمكةةةـ مقوةةةدة يمةةة  ؾمةةةٌؼ ذم اًمةةةدقمقات همػم ةةةَ أيشةةةَ حمةةةددة اًمزمةةةَن  مداظملةةةِ:

واعمكَن  و ذا مـ ومكؾ اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم  ويمذًمؽ ومكؾ مـ اهلل أن اظم َرىةَ أن 

َ  ًمرؾمقًمف قملوف اًم  ة واًمً أ.  ىكقن أشمٌَقم

 المد هلل. اًمشوخ: 

 ومهذا منِ مـ اهلل وحت َج منَ. مداظملِ:

 اًمشكر. خ: اًمشو

 اًمشكر. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ: 

َ  ذم جم ت ىمد شم در ذم اًمًعقديِ ومنهةَ واطمةدة رسمة   مداظملِ: وميىَ أىمرأ أطموَى

أـملعةةؽ قمةةغم واطمةةدة منهةةَ  ومةةو  ي علةةؼ سمكريمةةِ اًمق َسموةةِ مةةَ هلةةَ ومةةَ قملوهةةَ ذم  ةةذا 

 اًمزمَن.

 ـموُ. اًمشوخ: 

ًمدقمقة  يموشو هَ. وإذا وحتديدا  يعنل مَ  ل  ذا الريمِ؟ أؾملقرَ ذم ا مداظملِ:

أردت أن أىمرأ قملوؽ ؾمطقرا  ىملولِ  يعنل شمًم  زم رذا أىمرأ قمغم أؾمَس أال ىكقن 

 ىَىمديـ  سمؾ ال سمد أن ىكقن ىَصكلم إن ؿمَء اهلل.

َ . اًمشوخ:   ًمكـ سمَر  اهلل وموؽ أىَ ؾميًم ؽ ؾمًاال  ورضمقت منؽ قملوف ضمقاسم

 ىعؿ. مداظملِ:

ىمةةَ  ًمكةةـ ذم طمةةدود مةةَ سملبةةؽ مةةـ مقوةةقع اًمقةةراءة مةةَ قمنةةد  مةةَىع إـم  اًمشةةوخ: 

 دقمقة اًمك َب واًمًنِ.
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 ىعؿ. مداظملِ:

و ةةل اًموةةقأ من نمةةة والمةد هلل ذم اًمعةةَب اإلؾمةة مل  ودقمةةؽ واًمةةدقمقة  اًمشةوخ: 

اًم ةةل شمًةةمك سمًَمةةدقمقة اًمق َسموةةِ   يشةةَ  ةةل ىٌعةةّ مةةـ ىجةةد صمةةؿ شمقزقمةةّ وشمشرىمةةّ إمم 

 سم د إؾم موِ أظمر .

ِ ¢ىكـ أسمونَ أن ىن ًُ إمم همػم رؾمق  اهلل    وأفمننةل ظم مةّ يملم ةل اعمل    ة

واعمل  ةةةةةةةةِ عمكةةةةةةةةًَ  ذم ا مةةةةةةةةس اًمقريةةةةةةةةُ وأىةةةةةةةةّ طمةةةةةةةةًَ وموهةةةةةةةةَ سمكلم ةةةةةةةةلم 

خم ٍمةةةشملم: ال ىعٌةةةد إال اهلل  وال ىعٌةةةد اهلل إال سمةةة  رشع اهلل قمةةةغم ًمًةةةَن رؾمةةةق  اهلل 

.  ذا اًمدقمقة اًم ل ج  هَ رَشملم اًمكلم لم ووم لّ ريمَةز َ شمش و   ىمٌؾ  ذا ¢

ًةةنِ ومةةَ يمةةَن قملوةةف اًمًةةلػ اًم ةةًَم   ومًةةًازم سمةةَر  اهلل وموةةؽ اًم ل ةةوص اًمك ةةَب واًم

َ   ين ؾمةيىمق : أو  يدىدن طمق :  ؾ ًمؽ م طم ِ شمشودىَ إيَ َ وال أىمق   ذا شمقاوةع

 أىَ أومود  إيَ َ   ن اعمًلؿ إمَ أن ينشع وإمَ أن ين شع.  ذا  ق. 

م طم ةةِ طمةةق   ةةذا اًمةةدقمقة ودقمةةؽ ودقمةةقة  –سمةةَر  اهلل وموةةؽ  –ومةةٌذا يمةةَن قمنةةد  

ق َسموِ  عمَذا؟ وأىَ أىمق  ًمؽ اان سمٍماطمِ: طمون  شمةذيمر أىةّ دقمةقة اًمق َسموةِ ومةَ اًم

هلةةَ ومةةَ قملوهةةَ وىمةةد شمقةةرأ ذم جملةةِ أو ذم أظمةةر  يشةةعرين ذيمةةر  اًمق َسموةةِ أىنةةَ ىكةةـ 

ىن مةةل إمم  ةةذا اًمةةدقمقة  ىكةةـ أسمونةةَ أن ىن مةةل إمم مةةـ يمنةةَ ىن مةةل مةةـ ىمٌةةؾ. )أىةةَ يمةة  

يعرومةةةقن اإلؾمةةة أ إال مةةةـ زاويةةةِ اعمةةةذ ُ  شمعلةةةؿ أًمٌةةةَين وا ًمٌةةةَن يملهةةةؿ أطمنةةةَأل وال

النشل  ومي  وضمد  وامم نظمر ضمد ىعرومف  ةق طمنشةل  وأىةَ ـملٌةّ اًمعلةؿ قمةغم  ةذا 

َ  ذم اعمذ ُ النشل  وًمةف  ا ؾمَس مـ أ   أ  رمحف اهلل وهمشر ًمنَ وًمف يمَن ؿمو 

قمكم ومك ن ظمَصَن قمغم اًمشكَةؾ اًم ل ًمكؾ أب قمغم يمؾ وًمةد  أىةّ شمعةرأل ىمقًمةف 

 .ومكؾ واًمد ًمف أومكَ  قمغم يمؾ وًمد  «أىّ ومًَمؽ  سموؽ»: قملوف اًمً أ

 أمَ واًمد  وملف قمكم ومك ن متوز ر  قمغم يمؾ ااسمَء:
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اًمشكؾ ا و : أىف  َضمر سمعَةل ف  سميوالدا اًمذيـ أىَ أطمد ؿ مـ أًمٌَىوَ إمم دمشؼ 

َ  أوال  ًمل ةةة ص مةةةـ اجلهًَمةةةِ إذا ب ىقةةةؾ: اًم دينوةةةِ اًم ةةةل  اًمشةةةَأ  ومكةةةَن ذًمةةةؽ ؾمةةةٌٌ

 ًمٌَن سمعد  جرة أ  رمحف اهلل  وميىجَىَ رذا اهلجرة.  ذا أوال  مـ  ذا أطمَـمّ سمَ

 اعم وٌِ.

َ   ن أشمعلؿ اًملبِ اًمعرسموِ وميمتكـ إذا شملقت اًمقرنن أن أومهةؿ   َ : يمَن ذًمؽ ؾمٌٌ صمَىو

طمديْ اًمرؾمق  أىَ أومهؿ.  ذا اهلجرة ومةَ شمرشمةُ قملوهةَ  ةذا ومكةؾ يمٌةػم هلل ىمٌةؾ يمةؾ 

  ء صمؿ    يمًٌُ. 

َين: أىنةةل طموةةن   رضمةةّ مةةـ اعمدرؾمةةِ االسم داةوةةِ وأ  ومقةةػم وقمَةةةؾ اًمٌمةةء اًم ةة

ذو قمَةلةةِ اوةةطررىَ أال ى ةةَسمع اًمدراؾمةةِ ظمَصةةِ اًمدراؾمةةِ اًمن َموةةِ الكقموةةِ  ومةة  سمةةد 

مـ ا َذ مهنِ ومكَىةّ مهن ةل ا ومم اًمنجةَرة  واًمنجةَرة اًمعرسموةِ واؿمة بلّ ؾمةن لم 

دمشؼ يمنَ ى عطؾ قمـ اًمعمؾ  صم صمِ  ويمَن ذم م ؾ  ذا ا يَأ أمطَر صملقج  نَ  ذم 

َ  ىمَ  زم واًمد : مَ رأيؽ يَ اسمنل أىَ أر  أن اًمشبؾ  ةذا ًمةوس ؿمةبؾ  مةَ رأيةؽ  وموقم

شمشةة بؾ قمنةةد  ؾمةةَقمَ ؟ ىملةةّ ًمةةف: يمةة  شمريةةد سمطٌوعةةِ الةةَ  ويمةةَن ذًمةةؽ  وشمعلمةةّ 

مم  نةةةَ وال أـموةةةؾ. ومقاًمةةةد  وموهةةةَ ووومةةةرت اًمقىمةةةّ ًمطلةةةُ اًمعلةةةؿ  وإ اعمهنةةةِ وسمةةةرزت

 قملونَ سمين ىجَىَ مـ سم د اًمكشر وأدظملنَ إمم سم د اإلؾم أ. رمحف اهلل  ق ًمف اًمشكؾ 

ن اًمةةةةدقمقة اًم ةةةةل أىةةةةَ ىشةةةةيت قملوهةةةةَ اسم ةةةةداء   ةةةةق مةةةةذ ُ أ   إومبةةةةر  أن أىمةةةةق : 

مةةةذ ُ أ  طمنوشةةةِ  ًمكنةةةل عمةةةَ شمٌٍمةةةت واؾمةةة نرت سمنةةةقر اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ أسموةةةّ أن 

أمتًةةةؽ رةةةذا اعمةةةذ ُ وأن أشمٌعةةةف وأن أظملةةةص ًمةةةف  ومعةةةدًمّ قمةةةـ اإلظمةةة ص هلةةةذا 

 ُ ذم االشمٌَع إمم ىٌول حممد قملوف اًم  ة واًمً أ  ًمذًمؽ يمل  مٍ قمكم اعمذ

زمةةـ اى هوةةّ إمم أىةةف يمةة   ةةُ قمةةغم اعمًةةلؿ أن يقطمةةد اهلل ذم قمٌَدشمةةف  ةةُ قملوةةف 

َ  أن يقطمد ىٌوف ذم اشمٌَقمف.  أيك
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ومٌةةَر  اهلل وموةةؽ ىكةةـ ًمةةوس ًمنةةَ صةةلِ سمةةي  مةةذ ُ ذم اًمةةدىوَ  ًمةةق يمةةَن ًمنةةَ اى ًةةَب 

ٌل وضمةةد  وامم نظمةرا  وال ؾمةو  وأىةةف ين مةل إمم مةةذ ُ عمةذ ُ ًمٌقونةَ قمةةغم مةذ 

إمَأ مـ ا ةمِ ا رسمعِ اعمشهقد هلؿ سمًَمعلؿ واًمشكؾ واًم  ح واًمز د وامم نظمرا 

و ةةق أسمةةق طمنوشةةِ اًمةةنع ن سمةةـ صمَسمةةّ رمحةةف اهلل  ًمكةةـ مةةَ يمةةَن زم  ظملةةص ًمشةةرد سمةةين 

َ  ًمف إال رؾمق  اهلل   .¢أيمقن أىَ شمَسمع

إذا ىملةةّ ًمةةؽ طموةةن  ذيمةةرت اًمق َسموةةِ  يشةةعرين  ًمةةذًمؽ ال شمًاظمةةذين يةةَ أسمةةَ أؾمةةَمِ

سم ةةقاب أو سم طةةي  ةةذا قملمةةف قمنةةد ر  وال هيمنةةل أىةةؽ شم ةةق ؿ أىنةةَ ىةةرشمٌط سممةةذ ُ 

يًةةمك سمَعمةةذ ُ اًمق ةةَ  ال. وأىةةَ أىمةةق  ًمةةؽ سمٍمةةاطمِ: اًمةةذيـ يقةةَ  قمةةنهؿ و َسموةةِ 

 ةةًالء طمنَسملةةِ. ويمةة  ىقلةةّ أىةةّ ذم منَؾمةةٌِ اهلةةق  إمم اًمًةةجقد قمةةغم اًمريمةةُ وإال 

 ذا أو همػم َ قمـ اعمبنةل السمةـ ىمدامةِ اعمقةدف   ةذا مرضمةع النَسملةِ ذم اعمنَؾمٌِ 

 يمؾ سم د اًمدىوَ ومنهؿ اًمنجديقن اًمذيـ يلقٌقن سملقُ اًمق َسموِ.

َ  ومًٌَم ةةَزم ال أرى أن أيمةةقن  َ   أىةةَ مةةَ روةةوّ أن أيمةةقن طمنشوةة أمةةَ أىةةَ ًمًةةّ طمنٌلوةة

َ    ىنةةل ومةةو  اى ًةةٌّ إمم رؾمةةق  اهلل  أظمةةر   وميىةةَ أهمنةةَين قمةةـ يمةةؾ ىًةةٌِ  ¢طمنٌلوةة

أقمٌةةد اهلل وطمةةدا. )اىقطةةَع(. حممةةدا  وطمةةدا  اهلل ال رشيةةؽ ًمةةف ذم قمٌَدشمةةف  حممةةد ال 

َ  مةةَ وؾمةةعف إال اشمٌةةَقمل»رشيةةؽ ًمةةف ذم اشمٌَقمةةف. وذيمةةرت طمةةديْ:    «ًمةةق يمةةَن مقؾمةةك طموةة

ًمةةةذًمؽ قمةةةغم  ةةةذا اًمكةةةقء أىمةةةق  ًمةةةؽ مكةةةررا : إن يمةةةَن ًمةةةؽ م طم ةةةِ قمةةةغم م ةةةؾ  ةةةذا 

َ  أمَ اًمق َسموِ وم  زم وهلَ  أىَ أىقد َ رسم  اًمدقمقة ومنرضمق أن شمٌونهَ وأن ى نَص  وموه

 أيم ر مـ همػم   وإظمقاىنَ الًَون يعلمقن ذًمؽ.

ومهذا اًمذ  ىكـ ضم نَ ًمن نَص  مـ أضملف ومقط  مةع ذًمةؽ ومكة  يققًمةقن قمنةدىَ ذم 

دمشؼ اًمشَأ: سمًَط أمحد . أىّ قمغم سمًَمؽ أىؽ شمًمعنَ مَ ىمرأشمف قمـ اًمق َسموِ أىَ 

ىمٌؾ يمؾ  ء أن ى نَص  طمق   ذا اًمدقمقة اًم ل أفمةـ مَ قمند  مَىع  ًمكـ أىَ أر  
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أىةةف ال يمكةةـ أن حيوةةد قمنهةةَ ىموةةد ؿمةةعرة رضمةةؾ ومَوةةؾ م لةةؽ قمنةةدا  ء مةةـ اًم قَومةةِ 

اإلؾمةةةة موِ ومةةةةـ اًمةةةةققمل و وامم نظمةةةةرا  ىمةةةةد حيوةةةةد قمةةةةـ  ةةةةذا سمعةةةةض اًمعَمةةةةِ  سمعةةةةض 

 اعم ع ٌِ إمم نظمرا  ىكـ ىعرأل  ذا ضمودا .

َ  أمةةَ أن حيوةةد قمةةـ ذًمةةؽ مةةـ يمةةَن قمةةغم قملةةؿ وميىةةَ ال  أشم ةةقر  ةةذا  ىمةةد أيمةةقن والةة

ومـ أضمؾ  ذا ضم نَ  ىً ن ةكؽ  ومةـ طمةؼ اعمًةلؿ يمة  ضمةَء ذم صةكو  مًةلؿ: 

  ذا  ق اًمذ  ىريدا منؽ.  «وإذا اؾم ن كؽ ومَى كف»

يَ ؾمود ! يعنل مةـ طموةْ اعمآظمةذ واعم طم ةَت إن يمةَن  نةَ  ىقةد أو  مداظملِ:

 درضمةِ اًمكة    إىة  ن يمؾ دقمقة ذم ا رض ب شم ؾ إممإشمقووؿ ًملدقمقة وميىَ أىمق : 

 نَ  يم   مقدر ذم ا رض ًمكؾ إىًَن ي ؾ وًمكنةف ال يٌلةغ يعنةل درضمةِ اًمكة   

اعمطلةةؼن  ىةةف هلل  ومةةٌذا يمةةَن اشمٌةةَع اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِ سمًَمةةذات  ةةق ىمةةَةؿ قمةةغم يم ةةَب اهلل 

ومهةة   وطمكةة   ومهةةل دقمةةقة ال سمةةيس أيشةةَ دقمةةقة ـموٌةةِ شمقةةقأ  ¢وقمةةغم ؾمةةنِ رؾمةةق  اهلل 

َدئ ـموٌةةِ  وىرضمةةق اهلل أن يكقىةةقا مةةيضمقريـ قمةةغم ذًمةةؽ. قمةةغم أؾمةةس ـموٌةةِ وقمةةغم مٌةة

 ا مر ااظمر.

 شمًم ؟ اًمشوخ: 

 شمشكؾ. مداظملِ:

 يملمِ ال سميس ًمعلهَ ؾمٌؼ ًمًَن.  اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

 ضمزا  اهلل ظمػم.  اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

 امض ومو  أىّ وموف. اًمشوخ: 
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ين مةقن هلةذا اًمةدقمقة  ىعؿ. ا مر ااظمر: أن إظمقاىنَ مـ اًمًلشولم أو مةَ مداظملِ:

طمقوقةةِ ي علمةةقن  وطمقوقةةِ يعنةةل يمك ةةقن ذم اعمًةةجد  وطمقوقةةِ ين  ةةرون اًم ةة ة 

إمم اًم  ة وأىَ أر  وي دارؾمقن اًمقرنن واًمًنِ  وًمكـ اعميظمةذ أيشةؿ ال ينقلةقن مةَ 

 ي علمقن ًموكقن ًمف صممرة.

َ  مةـ  ةًالء   –ال أىمةق  اًمكةؾ  –ا مر اًم ًَمْ يم  أؾملشّ ًمةؽ سمةَ مس: أن سمعكة

يمةة   –قأ دقمةةقهتؿ أو أؾمةةلقرؿ ذم اًمةةدقمقة قمةةغم اًمقةةقة واًمشةةدة واًمعنةةػ  و ةةذا شمقةة

 ةةةَ يقطةةةع اًم ةةة ت سمةةةلم اعمًةةةلملم  ويكةةةع اًم نةةةَومر واًم نةةةَطمر واًم نةةةَضمش  –شمعلةةةؿ 

 .¢واًمٌبض سملم اعمًلملم يم  أظمؼم اعم طشك 

 قملوف اًم  ة واًمً أ. اًمشوخ: 

َ   أىَ ىمدو   ق الٌوُ حممد قم مداظملِ: لوف اًم  ة واًمً أ  وأىَ يميىّ متَم

  مةَ ضمةَء قمنةف ىيظمةذ سمةف  ومةَ يشةك ¢ب أحتزب لزب يمَن ومقدو   ق رؾمةق  اهلل 

 قمنف ىن هل قمنف إن ؿمَء اهلل سمًَمقدر اًمذ  ىً طوعف.

 أطمًنّ. اًمشوخ: 

ومكقوقِ ا مر: أىؽ قمندمَ شمطلُ منل أن أىقد دقمقة  دقمةقة ىمَةمةِ وهلةَ  مداظملِ:

دئ ويمةة  شمشكةةلّ أيشةَة شمقةة س وهلةَة مٌةَة ب اهلل وقمةةغم ؾمةةنِ اعم ةةطشك أؾمةَة   ¢قأ قمةةغم يم ةَة

 .وملوس مـ طمقل أن أىقد إذا يمَىّ  ل شمققأ قمغم  ذا ا ؾمس

 ىعؿ. اًمشوخ: 

 ىف ًموس  نَ  ىقد  ومًَمدقمقة ىمَةمِ قمغم يم َب اهلل  ق ا صؾ اًم نميع  مداظملِ:

ا و  وقمةةغم ؾمةةنِ اًمرؾمةةق  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ اعمٌةةلم قمةةـ اهلل ؾمةةٌكَىف وشمعةةَمم 

اهلل أ عةةلم. وميىةةَ يعنةةل يمةة  أر  يعنةةل أيشةةَ دقمةةقة إن ؿمةةَء اهلل دقمةةقة  و ةةق ظمةةػم ظملةةؼ
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ـموٌةةةِ شمقةةةقأ قمةةةغم أؾمةةةَس ـموةةةُ إن ؿمةةةَء اهلل يمةةة  شمشكةةةلّ  وًمكةةةـ ا شمٌةةةَع ينق ةةةهؿ 

 اًمعلؿ  ينق هؿ اًمعلؿن  يشؿ أىَ أدًمؾ ذم طمَدصمِ وأسملم ًمؽ.

َ  أىمػ أشمكلؿ ذم ىمكوِ مَ هتؿ اعمًلملم وموقػ أطمد ؿ مـ همػم قملؿ وأمَأ  أطموَى

ًمنةةةةةَس  وإذا يمَىةةةةةّ اًمن ةةةةةوكِ يمةةةةة  شمشكةةةةةلّ ومًَمن ةةةةةوكِ ًمةةةةةوس وموهةةةةةَ شمشةةةةةهػم  إىةةةةة  ا

اًمن ةةةوكِ سمونةةةل وسمونةةةؽ إذا أردىةةةَ أن ى نَصةةة  وى ةةةؾ إمم القوقةةةِ وامم اعمطلةةةقب  

 وأىَ ال أهمكُ أسمدا   ىنل مع الؼ  أسمدا  ال أهمكُ سمؾ أؾم شود.

 المد هلل. اًمشوخ: 

ود منةةةف جللًةةةّ معةةةف ذم وًمةةةق وضمةةةدت ـمشةةة   صةةةبػما  أؾمةةة طوع أن أؾمةةة ش مداظملةةةِ:

 اًمشَرع ًمكل أؾم شود.

 سمَر  اهلل وموؽ. اًمشوخ: 

ؾمةةةيذوب ؿم  ةةةو ل ًممؾمةةة أ. ومًَمةةةدقمقة المةةةد هلل إن ؿمةةةَء اهلل دقمةةةقة  مداظملةةةِ:

ـموٌةةةِ  وىرضمةةةق اهلل هلةةةَ أن شمقةةةقأ إن ؿمةةةَء اهلل قمةةةغم أؾمًةةةهَ اًمطوٌةةةِ  وًمكةةةـ مةةةَ سمونةةةَ مةةةـ 

الء اًمنةَس م طم َت ويم  ىملّ ًمؽ سمةَ مس وـملٌةّ منةؽ ورضمقشمةؽ أن يقةقأ  ةً

و ًالء ا شمٌَع قمغم اًمطريؼ اًم ل سمونهةَ اًمرؾمةق  قملوةف اًم ة ة واًمًة أ  وأىةَ دًملةّ 

ن اهلل ؾمةةةٌكَىف وشمعةةةَمم و ةةةق إقمةةةغم واىمعةةةِ سمةةةَ مس يمةةةَن قمنةةةد  درس ومٌونةةةّ ىملةةةّ: 

يعلةةؿ يمةةؿ أن اًمطَهموةةِ ومرقمةةقن ـمبةةك ودمةةؼم وادقمةةك ا ًمق وةةِ مةةـ دون اهلل  ىمةةَ : أىةةَ 

ر  أ و  ﴿إًموةةف: رسمكةةؿ ا قمةةغم ومةةع ذًمةةؽ يمَىةةّ اًمةةدقمقة  يم  ف  ي   ةةذ  ةة ل  ع  و ن ةةَ ًم  ال  ًم  ةةق  ف  ىم  ةة قال ًم  ةة ق  وم 

ك ةةة مةةةع قملةةةؿ اهلل ذم قملمةةةف ا ززم أىةةةف ًمةةةـ ي ةةةذيمر وًمةةةـ  شةةةك  ىةةةف  [44]طالالاله:﴾   ش 

إن اهلل ؾمةٌكَىف »مك قب قمند اهلل و كذا  وًمكـ  ذا أؾملقب دقمقة  دقمقة ا ىٌوَء. 

واطمدة ال شم بػم أسمدا   ةل ـمريةؼ  ومًَمطريؼ «وشمعَمم أمر اعمًمنلم سم  أمر سمف اعمرؾمللم

 .¢حممد 
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 شمًم ؟ اًمشوخ: 

 شمشكؾ. مداظملِ:

ذيمرت ًمؽ ذم أو   ذا اجللًِ اعمٌَريمِ إن ؿمَء اهلل: أن اًمًةًا  طمةق   اًمشوخ: 

اًمدقمقة ًموًّ طمق  ا ؾملقب   ن ا ؾملقب م شؼ قملوةف سمةلم  وةع اعمًةلملم أىةف 

سم  ﴿ ُ أن يكقن يم  ىمَ  شمعَمم:  ٌ وؾ  ر  ع  إ مم  ؾم  ِ  اد  ن   ً  ال  
 ِ قم    اعم  ق   و 

 ِ
م  ك 
ؽ  سم َل  

ـ    ً ل  أ طم 
هل  ؿ  سم ًَم   ل   

َد  ضم    .[125]النحل:﴾و 

وأىَ أذيمر إلظمقاين سممنَؾمةٌَت يم ةػمة ومةـ ىمريةُ ذيمةرت ذًمةؽ طمةديْ ًملٌ ةَر  

أن رضم   مـ اًموهقد دظمؾ »ومًلؿ مـ طمديْ اًمًودة قمَةشِ ر  اهلل شمعَمم قمنهَ: 

ًمًةةةةةَأ قملوةةةةةؽ يةةةةةَ حممةةةةةد  ومقةةةةةَ  قملوةةةةةف اًم ةةةةة ة واًمًةةةةة أ: ىمةةةةةَة  : ا ¢قمةةةةةغم اًمنٌةةةةةل 

. اًمًةةةةودة قمَةشةةةةِ وراء الجةةةةَب صةةةةَطمّ سمةةةةيقمغم صةةةةقهتَ وشمكةةةةَد شمنشةةةةؼ «وقملوةةةةؽ

ؿمةةةق لم  ىمًَمةةةّ: وقملوةةةؽ اًمًةةةَأ واًملعنةةةِ واًمبكةةةُ إظمةةةقة اًمقةةةردة واجنةةةَزير. ضملةةةس 

مةَ  ةذا يةَ قمَةشةِ؟ »اًمرضمؾ اًموهقد مَ ضملس وعمةَ ظمةرج ىمةَ  قملوةف اًم ة ة واًمًة أ: 

ق  اهلل! أب شمًمع مَ ىمَ ؟ ىمَ  هلَ: أب شمًمعل مَ ىملةّ؟ رددت قملوةف ىمًَمّ: يَ رؾم

مَ ىمَ  واى هك ا مر. يَ قمَةشِ! مَ يمَن اًمرومؼ ذم  ء إال زاىف  ومَ يمَن اًمعنػ ذم 

 .« ء إال ؿمَىف

وميىَ اًمةذ  أريةد أن أًمشةّ ى ةر   ةق أمةران اصمنةَن  و ةذا مةـ أضمةؾ اًم نَصة  اًمةذ  

 ىكـ اان ذم صددا:

أىةةؽ شمعلةةؿ ضموةةدا  يمةة  أن اًمنةةَس ي شةةَوشمقن ذم اًمعلةةؿ ومهنةةَ  ضمَ ةةؾ ا مةةر ا و : 

مًةة مع و نةةَ  ـمًَمةةُ قملةةؿ و نةةَ  قمةةَب  يمةةذًمؽ  ةةؿ ي شةةَوشمقن ذم ا ظمةة    ومةةَ 

َ  ومَ  اًمدىوَ قمل    يممؾ ذم ظملقف ؾمق  حممد قملوف اًم  ة واًمً أ  ومقد شمر  قمَعم

قمةةةةـ  ًمكنةةةف وةةةةوؼ اجلةةةةؼ  وًمةةةذًمؽ ضمةةةةَءت ا طمَديةةةةْ سمَ ىةةةَة واًم ةةةةؼم واإلقمةةةةراض
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 اًمبكُ وا طمَديْ ذم  ذا اعمعنك يم ػمة ويم ػمة ضمدا .

ومٌذا يمَىّ  ذا طمقوقِ أو لَ طمقوق َن اًمنَس   لشقن ذم اًمعلؿ و  لشقن ذم 

َ  ذم دقمقشمةف وذم قملمةف ًمكنةف خمطةي ذم ؾمةلقيمف ومهةذا  اجلةؼ  ومةٌذا رأينةَ إىًةَىَ حمقة

 يً قضمُ قملونَ أمريـ اصمنلم:

أؾمةةلقسمف يمةة  طمًةةـ قملمةةف طم ةةك شم هةةر  ا و : أن ىةةذيمرا وأن ىن ةةكف سمةةين حيًةةـ

 اًمشَةدة وشمق طػ اًم مرة.

ن  ةةةذا اًمةةةدقمقة  ةةةل إاًمٌمةةةء ااظمةةةر: أال ىكةةةقن سمعوةةةدا  قمنةةةف  مةةةَ داأ ىكةةةـ ىقةةةق : 

ؾمةةنكقن معةةف ذم  ةةذا اجلَىةةُ وال ىكةةقن معةةف ذم اجلَىةةُ ااظمةةر   دقمةةقة طمةةؼ ومةةٌذا  

 و ق: ؾمةنكقن معةف ذم  ةذا اجلَىةُ اًمعلمةل اًم ةكو  اًمقةَةؿ قمةغم اًمك ةَب واًمًةنِ

ومةةةَ يمةةةَن قملوةةةف اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   وال ىكةةةقن معةةةف ذم أؾمةةةلقسمف  سمةةةؾ ىكةةةقن معةةةةف ذم 

وؽ  ﴿إطمًَن أؾملقسمف وىذيمرا سمم ؾ ىمقًمف:  د    سم ي ظم  ك  د  قم  ن ش   .[35]القصص:﴾ؾم 

مَ داأ شمةر  أن  ةذا اًمةدقمقة  ةل دقمةقة الةؼ وملة ذا  –سمَر  اهلل وموؽ  –ومٌذا أىّ 

ـ  أىمةق   ةذا ذم مةَ أؾمةمع وأىةَ أىّ ال شمكقن واطمدا  مةنهؿ؟ أىةّ دممةع سمةلم ا مةري

ال أؿمةةهد ال رةةذا وال رةةذا طم ةةك ىجةةرب يمةة  أىةةّ ضمرسمةةّ. رأيةة ؿ؟ ًمكةةـ مةةَ داأ أىةةّ 

شمريد اًمعلؿ اًم كو  وا ؾملقب اًم كو  وأىّ شم ـ قمغم ا ىمؾ وأرضمق أن يكةقن 

فمنةةؽ فمةةـ اعمةةًمـ أىةةؽ أىةةّ قمةةغم  ةةذا اًمةةدقمقة وقمةةغم  ةةذا اًمعلةةؿ اًم ةةكو  وقمةةغم 

َ  ومل ذا  أىّ يَ أظمل ال شمكقن معهؿ ذم دقمقهتؿ  يشَ دقمةقة ا ؾملقب الًـ أيك

َ  هلةةةؿ ذم حتًةةةلم أؾمةةةلقرؿ؟ أ : عمةةةَذا أىةةةّ ال  الةةةؼ أوال ؟ صمةةةؿ ب ال شمكةةةقن قمقىةةة

 شم ٌنك  ذا اًمدقمقة و ل دقمقة الؼ وا مِ اًموقأ أطمقج مَ شمكقن إمم  ذا اًمدقمقة؟ 

اًمبرسمةةَء  ةةؿ اًمةةذيـ ي ةةلكقن مةةَ أومًةةد »وال سمةةد أىةةؽ ىمةةرأت ىمٌةةؾ أن شمًةةمع منةةل: 

وملةةة ذا ال. أىةةةَ أىمةةةق  اان  أىةةةَ أىملةةةُ قملوةةةؽ اًمةةةدور  «اًمنةةةَس مةةةـ ؾمةةةن ل مةةةـ سمعةةةد 
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ومةةيىمق : عمةةَذا أىةةّ يةةَ أؾمةة َذ  يةةَ أسمةةَ أؾمةةَمِ! عمةةَذا ال حتًةةـ أؾمةةلقسمؽ ذم اًمةةدقمقة؟ 

عمَذا ال يكةقن أؾمةلقسمؽ الًةـ مةع قملمةؽ اًم ةكو  ـمعة   هلةًالء اًمةذيـ شمًة نكر 

لقب اًمطوةةةةُ اجلموةةةةؾ قملةةةةوهؿ أؾمةةةةلقرؿ وم جةةةةذرؿ أىةةةةّ إمم دقمةةةةقة الةةةةؼ وسمَ ؾمةةةة

 الًـ؟ 

أىَ أر  اًمذ  ىمك إزم  أىَ مَ ؿمَ دت وًمذًمؽ ال أؿمهد قمغم  ء مَ ؾممع ف ال 

َ   ًمكنةل يمة   ًم َلؽ وال ًمطَلؽ  ًمكـ أرضمق ًمؽ وهلةؿ اًم ة ح دقمةقة وأؾمةلقسم

ؾمةةمعّ منةةؽ أىةةةؽ شميظمةةذ قملةةوهؿ ؾمةةةقء ا ؾمةةلقب وشمقةةر اًمةةةدقمقة أيشةةَ صةةكوكِ يمةةة  

َ  شمةةةةةةرا ؿ داةةةةةةة   حييةةةةةةون ا عمًةةةةةةَضمد  حيةةةةةةَوم قن قمةةةةةةغم اًم ةةةةةةلقات ؿمةةةةةةهدت نىشةةةةةة

وي دارؾمةةقن اًمقةةرنن و وامم نظمةةرا  ًمكةةـ أؾمةةلقرؿ... أؾمةةلقرؿ وموةةف ؿمةةدة إمم نظمةةرا  

عمةةَذا أىةةّ إذا ال شمنةةؼم  ًمةةدقمقة اًمنةةَس إمم دقمةةقة الةةؼ وسميؾمةةلقسمؽ الةةؼ؟ وطمون ةةذ 

 ومًول شقن يملهؿ طمقًمؽ وشمكًُ أضمر مـ دظمؾ قمغم ظمػم ومهق يمشَقملف.

... ىةةةدقمق إمم اهلل  زيةةةؽ اجةةةػم  إن ؿمةةة مداظملةةةِ: َء اهلل  ةةةذا ىمةةةَةؿ وىكةةةـ داةةةة  

َ  وب شمقٌؾ  الؼ سمٌذن اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم. ويم  شمشكلّ أىّ يعنل يمَن أسموؽ طمنشو

َ  إى  اضم هدت سميؾملقسمؽ اجَص.  سمذًمؽ وب شم مذ ُ وب شمقلد مذ ٌ

 قمشقا  أىَ مَ ىملّ أؾم َذ  أرضمق . اًمشوخ: 

 ًمعكم أىَ أقمرأل. مداظملِ:

 ال. اًمشوخ: 

 أن  ذا اضم هَد منؽ. مداظملِ:

 أرضمق   ال سميس  أىّ ينٌبل أن شمنقؾ مَ شمًمع منل. اًمشوخ: 

 ىعؿ  ىعؿ. وًمكـ أىَ. مداظملِ:
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 مش شمنقؾ. اؾمم  زم. اًمشوخ: 

 شمشكؾ. مداظملِ:

مش شمنقةؾ مةَ  ةق ذم ذ نةؽ. أىةَ ال أىقةؾ إمم اًمنةَس مةَ ذم ذ نةل قمنةؽ   اًمشوخ: 

 ال  قز زم ذًمؽ.

 ىعؿ. مداظملِ:

ن وهمػم إى  أىق اًمشوخ:  َ  ذم قم   ؾ مَ أؾممعف منؽ  أىَ اان ؾميىقؾ ًملنَس  وع

ن أىنةةَ اًم قونةةَ مةةع رضمةةؾ ومَوةةؾ يكنةةك سمةةي  أؾمةةَمِ وامم نظمةةرا  و ةةق يقاومةةؼ معنةةَ  قمةة  

قمغم دقمةقة اًمك ةَب واًمًةنِ وقمةغم مةنهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم  ًمكنةف ييظمةذ قمةغم إظمقاىنةَ 

أىةَ ذم ذ نةل قمنةؽ  و ق اًمقًقة واًمشدة ذم ا ؾمةلقب  ًمكةـ مةَ أىقةؾ إًمةوهؿ مةَ ... 

 وًمذًمؽ  ؾ ضمزاء اإلطمًَن إال اإلطمًَن؟ أىّ شمنقؾ إمم اًمنَس مَ شمًمع اًمنَس.

 ىعؿ. مداظملِ:

 ومقط. ¢أىَ م ٌققمل رؾمق  اهلل  اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

ال أقمٌةةةد إال اهلل وال أشمٌةةةع إال رؾمةةةق  اهلل. أمةةةَ يموةةةػ أصةةةؾ أىةةةَ إمم اشمٌةةةَع  اًمشةةةوخ: 

قمٌةةةةةَدة اهلل وطمةةةةةةدا دظملنةةةةةَ ذم مقوةةةةةةقع رؾمةةةةةق  اهلل وطمةةةةةدا  ويموةةةةةةػ أصةةةةةؾ أىةةةةةةَ إمم 

ا ؾملقب  وأىَ مَ شمٌَطم ّ معؽ ذم  ذا ا ؾملقب  وأرضمق أن ي َح زم اًمٌكْ ذم 

 ذا ا ؾملقب  ين ؾميىمق  ًمؽ وأىّ اًمذ  وم كّ زم  ذا اًمٌَب وضمزا  اهلل ظمػم: 

يموةةػ سمٌمكَىةةؽ أن شمعةةرأل دقمةةقة الةةؼ  دقمةةقة اًمك ةةَب واًمًةةنِ وأىةةّ إمةةَ أن شمكةةقن 

  َ َ  أو ؿمَومعو َ ؟ واًم جرسمِ اًمق ػمة اًم ل دظملنَ وموهَ معكةؿ ذم طمنشو َ  أو طمنٌلو أو مًَمكو

مقوةةةقع اًمًةةةجقد قمةةةغم اًمريمةةةُ أو قمةةةغم اًموةةةديـ أؿمةةةعرين سميىةةةؽ حتمةةةؾ ذم ذ نةةةؽ 
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   َ دقمةةةقة اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ ًمكةةةـ ال شمًةةة طوع شمطٌوقهةةةَ ومقةةةد أيمةةةقن أىةةةَ  ةةةذا اًمرضمةةةؾ أيكةةة

َ  همةةةػم نمةةةر ًمةةةؽ ال شمةةة كلؿ قمةةةـ ا ؾمةةةلقب  ىكةةةـ ىةةة  كلؿ قمةةةـ وًمةةةذًمؽ ال شمةةة كلؿ راضموةةة

اًمبَيةةِ اان  همةةَي ل أال أقمٌةةد إال اهلل وال أشمٌةةع إال رضمةة   واطمةةدا  ذم اًمةةدىوَ  ةةق رؾمةةق  

 .¢اهلل 

َ  سمةدأت شمةدظمؾ ذم م َ ةَت  ذم أمةقر أىةَ مًة عد ًملةدظمق  وموهةَ وذًمةؽ  رأي ؽ نىش

أطمةةُ إزم مةةـ اًمشةةرار قمنهةةَ  ًمكةةـ ًمةةوس  ةةذا اان جمَهلةةَ  جمَهلةةَ يملم ةةَن ظمشوش ةةَن 

غم اعموةةةزان: أال ىعٌةةةد إال اهلل وال ى ٌةةةع إال رؾمةةةق  اهلل  ومةةةٌذا قمةةةغم اًملًةةةَن صمقول ةةةَن قمةةة

أىّ يمنّ معنَ سميؾملقسمؽ وسمقدرشمؽ واؾم طَقم ؽ إظمقاىنَ قمَيشقن معةؽ  َ نةَ وأىةَ 

سمعوةةةةةد قمةةةةةنهؿ وميىةةةةةّ شمقةةةةةقأ رةةةةةذا اًمقاضمةةةةةُ يمةةةةة  أىمةةةةةقأ أىةةةةةَ رةةةةةذا اًمقاضمةةةةةُ  أىةةةةةَ أىمةةةةةقأ 

ةةق    ﴿ سمةةًَمقاضمٌلم: أى ةةكهؿ سمةةين ي مًةةكقا سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ ذم طمةةدود مةةَ ىعلةةؿ. وم  و 

ل وؿٌ  ؿ  قم  ل 
ؾ  ذ   قم   وأى كهؿ أن حيًنقا أؾملقرؿ. [06]يوسف:﴾يم 

ؾ  ﴿ومٌذا  أىَ معؽ وأىّ معل يم  ىموؾ: واومؼ ؿمـ ـمٌقِ  واومقف ومعَىقةف. إذا :  َ أ   ة ي ة

ال ى   ٌ د  إ ال  اهلل   و  ع  ؿ  أ ال  ى  و ن ك  سم  و ن ن َ و   سم 
 
اء ق   ؾم 
 ِ
م 
ل  ا إ مم  يم  ق  ًَم  ع    َب  شم 

ك  ال اًم  و   َ و   ؿم ة
نم  ة   سم ةف 

ون  اهلل   ـ  د 
َ م  َسم  سم  َ أ ر  ك  ع  ن َ سم  ك  ع  ذ  سم 

 .[64عمران: ]آل﴾ي     

إذا   ذا سمَر  اهلل وموؽ يَ أسمَ أؾمَمِ يملمِ ؾمقاء  اًم قونَ قمغم صةكِ اًمةدقمقة وقمةغم 

وضمقب حتًلم أؾملقب اًمدقمقة  ًمذًمؽ ىكـ ىقق : ؾمنشد قمكد  سميظموؽ   ًالء 

دقمقة وأىةّ قمةقن هلةؿ قمةغم  ةذا اًمةدقمقة سمعلمةؽ ذم طمةدود أقمقان ًمؽ قمغم  ةذا اًمة

مةةةَ شمعلةةةؿ  سمعلمهةةةؿ ذم طمةةةدود مةةةَ يعلمةةةقن  ويملكةةةؿ  ةةةُ أن حيًةةةـ أؾمةةةلقسمف  وذم 

ذًمةةؽ ظمةةػم هلةةذا اعمج مةةع اًمةةذ  يعنةةل يمةة  وصةةشّ اان اإلؾمةة أ ذم همرسمةةِ  ويمةة  

 ىموؾ: ويمؾ همريُ ًملبريُ ىًوؿ.

َ   و اان طم ةةك مةةَ ي ةةػم قملوةةؽ ومةةٌذا  ىكةةـ اًمبرسمةةَء قملونةةَ أن ى عةةَون همَيةةِ وأؾمةةلقسم
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 ن أردت أن شمًمعنَ اعمقَ  اعم علؼ سمًَمق َسموِ مَ قمند  مَىع أسمدا .إطمرج 

 اًمك أ ـمقيؾ صكو  وًمكـ ؾمنقضمز إن ؿمَء اهلل. مداظملِ:

 ىعؿ. ضمزايمؿ اهلل ظمػم. مداظملِ:

 وإيَيمؿ إن ؿمَء اهلل. ىعؿ. اًمشوخ: 

  َسموِ.والكؿ اًمعَأ قمغم  ذا الريمِ. ي كلؿ قمـ الريمِ اًمق مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ: 

 ةةةق أيشةةةَ طمريمةةةِ دينوةةةِ إصةةة طموِ  وًمكةةةـ أظمةةةذ قملوهةةةَ أيشةةةَ ؾمةةةعّ إمم  مداظملةةةِ:

حتقوةةؼ أهمراوةةهَ سمعنةةػ واقم مةةدت قمةةغم اًمقةةقة اًمعًةةكريِ وطمةةد َ  وب حتةةَو  أن 

دم ةةةذب ىملةةةقب اًمنةةةَس  وب شمعٌةةةي سميصةةةق  اًمًوَؾمةةةِ أو ىمقاقمةةةد اًمدسملقمَؾمةةةوِ  ويمةةةَن 

ػم  وال شمقٌةةةؾ معةةةف مًةةةَومِ... وال ـمَسمعهةةةَ اًم ع ةةةُ  ومةةة  شمعةةةؽمأل سمقضمهةةةِ ى ةةةر اًمبةةة

مشَووِ  وشمشددت ذم ومهؿ اًمديـ ومكوقّ معنك اإلية ن  سمكوةْ  ةرج منةف قمةدد 

 يمٌػم مـ اعمًلملم ى وجِ  ذا اًمكوؼ واًم شدد  ومـ صمؿ  دمُ حمَرسمِ  أو شمقضمُ.

 شمقضمُ. اًمشوخ: 

شمقضمةةةُ وًمكةةةـ يمةةةَشمٌلم دمةةةُ. ومةةةـ صمةةةؿ شمقضمةةةُ حمةةةَرسم هؿ وشمًةةة كؾ  مداظملةةةِ:

  صمةةؿ  ةةل طمريمةةِ حمةةدودة ا ومةةؼ ريمةةزت يمةةؾ ضمهقد ةةَ ذم ىَطموةةِ دمةةَء ؿ وأمةةقاهلؿ

ظمَصِ مـ اًمديـ  وشمريمةّ يم ةػما  مةـ ا صةق  واعمًةَةؾ اًم ةل شمقةؾ قمنهةَ سمةؾ شمشقىمهةَ 

ن ال سمةةةد أن شمنٌةةةذ يم ةةةػما  مةةـة  ذم ا لوةةِة  وذم مقَوم هةةَة ًملٌةةةدع قمةةةغم اظمةةة  أل أىقاقمهةةَة يمةةَة

 .اًمقَةمقن قملوهَ أيمشَءاًمقؾمَةؾ اًم ل شمًد  إمم رىمل الكَرة وشمقدأ اًمعمران  وب يكـ 

 ب يكـ اًمقَةمقن قملوهَ مَذا؟ اًمشوخ: 

ًمق أشمو  هلؿ اًمنجَح إمم طمد أن حيكمقا اًمعَب اإلؾم مل  ن  َروا  مداظملِ:
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اًمنهكةةِ الدي ةةِ عموةةدان اًم ةةنَقمِ واالظمةةؽماع  وًمكنهةةَ مةةع  ةةذا يملةةف وذم طمةةدود َ 

إمم اًمةديـ الةؼ اعمعونِ يمَىّ يشكِ أظم ىموةِ ؿمةَملِ ووصمٌةِ روطموةِ ضمري ةِ  ودقمةقة 

واإلص ح  وىمد أيق ّ اًمعقق  اًمراىمدة  وطمريمةّ اعمشةَقمر اجَمةدة  ودقمةّ إمم 

إقمَدة اًمن ةر ذم اًمةديـ ًم  ةشوف أو ًم  ةشوِ اًمعقوةدة وحتريةر اإلية ن وشمطهةػم اًمعقةق  

مـ اجراومةَت وا و ةَأ  وىمةد اطم ةقت قمةغم مٌةدأيـ يمةَن هلة  أيمةؼم ا صمةر ذم شمطةقر 

َ: اًمةةةةدقمقة إمم اًمرضمةةةةقع إمم مةةةةذ ُ اًمًةةةةلػ مةةةةع اًمعةةةةَب اإلؾمةةةة مل وشمقدمةةةةف  ولةةةة

االقمةة  د قمةةغم اًمك ةةُ واًمًةةنِ  وشمقريةةر مٌةةدأ االضم هةةَد  ىكةةـ رضمةةَ  و ةةؿ رضمةةَ . 

و ةةةذا يمةةةَن يقةةةق  زم  ةةةذا اًمكةةة أ ا خ أمحةةةد  أمحةةةد... يقةةةق : أىةةةَ رضمةةةؾ وا ةمةةةِ 

 رضمَ . ومكقوقِ ا مر يعنل مَ شمكلمّ معف أىَ...  ىف ال يعرأل مَ يقق .

ًمنهكةةِ اًمشلًةةشوِ اًمروطموةةِ. يعنةةل يمَىةةّ   لةةػ ادءان أؾمةةَس ومكةةَن  ةةذان اعمٌةة

َ  صةةةةدرت يمةةةذًمؽ مةةةةـ مكةةةةِ و ةةةةل طمريمةةةِ ؾموَؾمةةةةوِ اًم ةةةةل ىمةةةةَأ رةةةةَ  قمةةةـ الريمةةةةِ أيكةةةة

 الًلم سمـ قمكم. ال ىريد أن ىدظمؾ ذم اًمًوَؾمِ قمغم أيِ طمَ .

ًمنهكةةةةةِ اًمشلًةةةةةشوِ اًمروطموةةةةةِ  واًمقاىمةةةةةع أن يمةةةةةؾ ااعمٌةةةةةدءان أؾمةةةةةَس  نومكةةةةةَن  ةةةةةذا

 اًمنمةةة  ذم اًمقةةةرن اًم َؾمةةةع قمنمةةة يمَىةةةّ مدينةةةِ طمريمةةةَت اإلصةةة ح اًم ةةةل فمهةةةرت ذم

ًملةةدقمقة اًمق َسموةةِ سم قريةةر  ةةذا ا صةةق  اًم ةةل ذيمرىَ ةةَ  ويمكةةـ حتديةةد اًم ةةلِ سمونهةةَ 

 وسملم يمؾ مـ  ذا الريمَت إمَ قمـ ـمريؼ االىم ٌَس أو اعمكَيمَة أو جمرد اًم يصمر.

وإذا نصمرىةةةةَ اًم عٌةةةةػم اًمًةةةةوَفن ومةةةةَن  ةةةةذا الريمةةةةِ يمَىةةةةّ صمةةةةقرة قمةةةةغم االؾمةةةة ٌداد 

طم جَج قمغم اًمكعوػ و االىك   اًمذ  نًمّ إًموف طمَ  اًمعَب اإلؾمة مل وصقت ا

طمون ذ وأو  حتد ج ومِ ن  قم  ن  وأو  طمريمِ قمرسموِ حتريريةِ ًمرومةع ىوةؾ اًمًةوَدة 

اًمؽميموةةِ ومهةةل ذم اًمقةةرن اًم َؾمةةع قمنمةة شمقَسمةةؾ اًم ةةقرة اًمعرسموةةِ ذم اًمقةةرن اًمعنمةةيـ يمةة  

 َا...أؾملشنَ و ل طمريمِ ؾموَؾموِ.  ذا مَ أردت أن أؾممعؽ إي

ـموةةُ.  كةةـ...  كةةـ ى ةةدارس سمعةةض  ةةذا اًمنقةةَط:  ةةق أيشةةَ طمريمةةِ  اًمشةةوخ: 
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 دينوِ إص طموِ.  ؾ أىّ شمع قد سمييشَ طمريمِ دينوِ إص طموِ؟

 اًمق َسموِ؟ مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ: 

 اًمق َسموِ؟ مداظملِ:

 إيف ... قمـ اًمق َسموِ. اًمشوخ: 

 طمريمِ دينوِ إص طموِ؟ مداظملِ:

ىمةرأت قملونةَ وًمًةَن طمًَمةؽ يقةق :  ةذا سمكةَقم نَ أىَ قمؿ أىمق  ًمةؽ: أىةّ  اًمشوخ: 

 ردت أًمونَ  أىّ شمع قد أن اًمق َسموِ طمريمِ دينوِ إص طموِ يم  يع قد يمَشمُ اعمقَ ؟

 أىَ ال أقم قد ذًمؽ   ن اإلؾم أ ال حي َج إمم إص ح. مداظملِ:

 مـ يمَشمُ اعمقَ ؟ مش مك قب. اًمشوخ: 

 . اصمنلم أو صم صمِ.ال  ذم سمدايِ اعمقَ  مك قب  سمدايِ اعمقَ .. مداظملِ:

ا ؾمةة َذ اًمةةديم قر حممةةد وةةوَء اًمةةديـ اًمةةريس أؾمةة َذ اًم ةةَريخ اإلؾمةة مل  اًمشةةوخ: 

سمكلوةةةةِ دار اًمعلةةةةقأ سمجَمعةةةةِ ومةةةةًاد ا و    ةةةةذا ىمديمةةةةِ ؾمةةةةنِ أًمةةةةػ وصم صم ةةةةةِ وصم صمةةةةِ 

وؾمٌعلم. أىّ ال شمع قد رذا اًمعٌةَرة   وةؾ ضمةدا   إذا  مةَ زم وهلةَ  ًمكةـ ذم مةَ سمعةد 

ًمةةةدقمقة  ةةةذا ىمَمةةةّ قمةةةغم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ وقمةةةغم مةةةنهٓ ىمةةةرأت قمةةةغم مًةةةَمعنَ أن ا

 اًمًلػ اًم ًَم   أيـ  ذا ذم ا ظمػم؟

 ا و  ا و   ا و . مداظملِ:

 أقمغم اًم شكِ؟  اًمشوخ: 

َ  ا ومم. مداظملِ:  ذم من  ػ اًمشقرة شمقريٌ
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يمقيس. يقق  ذم من  ػ اًم شكِ يم  ىملّ: وًمكنهَ مع  ذا يملف وذم  اًمشوخ: 

أظم ىموةةةِ ؿمةةةَملِ  ووصمٌةةةِ روطموةةةِ ضمري ةةةِ ودقمةةةقة إمم  طمةةةدود َ اعمعونةةةِ يمَىةةةّ يشكةةةِ

اًمديـ الؼ واإلص ح  وىمد أيق ّ اًمعقق  اًمراىمدة  وطمريمّ اعمشَقمر اجَمةدة  

ودقمّ إمم إقمَدة اًمن ر ذم اًمديـ ًم  شوِ اًمعقودة وحترير اإلية ن وشمطهةػم اًمعقةق  

 مـ اجراومَت وا و َأ. أىّ شمع قد رذا اًمشقرة؟ 

: د يملةةةةف م مداظملةةةِة ّ ًمةةةةؽ سمةةةةين االقم قةةةَة ِ ويشَيةةةِة   ىةةةةف يمةةةة  ىملةةةة رومةةةةقض أصةةةة   يعنةةةةل سمدايةةةة

 .اإلؾم أ

ُ يقدح ويمدح –سمَر  اهلل وموؽ  – ذا ضمقاب  اًمشوخ:   .يعنل م نَىمض   ن  ذا اًمكَشم

 ىعؿ. مداظملِ:

 أىَ رأي ؽ أىّ واومق ف. اًمشوخ: 

 ال ال  ال. مداظملِ:

مةدح أىةّ يعنل  ق يقدح وم قق  ذم مَ يقدح: اىف م وُ  ًمكـ ذم مَ ي اًمشوخ: 

 معف أو ودا اًمكَشمُ  ذا؟

 اعمدح مـ طموْ أيشَ دقمقة إص طموِ. مداظملِ:

أىةةَ أىمةةق   ةةذا  ةةق ىمةةرأت قمةةغم مًةةَمعؽ: وىمةةد اطم ةةقت مةةَذا؟ وحتريةةر  اًمشةةوخ: 

اإليةة ن  أيق ةةّ اًمعقةةق  وطمريمةةّ اعمشةةَقمر اجَمةةدة ودقمةةّ إمم إقمةةَدة اًمن ةةر ذم 

اجراومةَت وا و ةَأ. اًمديـ وشم ةشوِ اًمعقوةدة وحتريةر اإلية ن وشمطهةػم اًمعقةق  مةـ 

 أىّ شمع قد؟

 ىكـ مع شم شوِ اًمعقق  وىكـ مع اًم  كو   ىعؿ. مداظملِ:

 ـموُ. اًمشوخ: 
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  وعنَ مع  اًم  كو . مداظملِ:

 ال  أىَ ًموس  ذا ؾمًازم سمَر  اهلل وموؽ. اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

أىةةّ شمع قةةد أن اًمةةدقمقة اًم ةةل شمًةةمك سمًَمةةدقمقة اًمق َسموةةِ ىمَمةةّ قمةةغم  ةةذا  اًمشةةوخ: 

  يقق  اًمكَشمُ؟ا ؾمَس يم 

  ل ىمَمّ قمغم  ذا. مداظملِ:

إذا  يةةَ أسمةةَ أؾمةةَمِ! ظملونةةَ ى شةةَ ؿ ذم ىمةةرب. أىةةَ ىملةةّ: ىكةةـ ًمًةةنَ و ةةَسمولم  اًمشةةوخ: 

وأىّ اان ي ٌلم أىؽ ال شمعرأل اًمق َسموةِ  ال شمعةرأل ظمػم ةَ وال رش ةَ سمةدًموؾ أن  ةذا 

اًمكَشمةةةةةةُ يقةةةةةةدح ويمةةةةةةدح  ومةةةةةةنكـ أ  قمٌةةةةةةَرة ىقرأ ةةةةةةَ ذم أ  يم ةةةةةةَب ذم أ  جملةةةةةةِ 

ض أن يكةةقن ذم قمنةةدىَ سم ةةػمة ىموةةز اجٌوةةْ مةةـ اًمطوةةُ  ًمةةذًمؽ أىةةَ ىملةةّ: اعمشةةرو

َ  وؾميىمق  ًمؽ: أىّ ال شمعرأل اًمق َسموِ مَ ًمنَ وًملق َسموِ.  ًمًّ و َسمو

 اًمقَةؾ اًمقديؿ و ق اإلمَأ اًمشَومعل ىمَ : 

 حببب  ل  ؿببا رفضبب ً إن كبب ن 

 

 

 

 فؾقشببفا نلبب ؼ ن  ف رنف بب 

 ىمَ  أطمد اعم هملم سميىف و َ :  

 كع  محبببا  تإهاببب ً إن كببب ن نببب 

 

 

 

 فلكببب  ن ؼبببة كبببلكـا وهببب يب 

مَ ًمنَ سمقك ًملق َسموِ  اًمدقمقة يعنل ذ ٌّ مةع اًم ةَريخ واان اًمًةعقديلم ضمةروم هؿ  

اًمدىوَ وضمروم هؿ اًمًوَؾمِ وب يٌؼ  ذا اًمذ  ي نل قملوف اًمقةَرئ إال نصمةَر ىملولةِ وىملولةِ 

مل يملف  مـ ر  ضمدا   مَ ًمنَ وهلَ ىكـ اان أمَأ دقمقة اى نمت ذم اًمعَب اإلؾم 

ر  وعمـ ب يرض ب يرض   ن اهلل قمز وضمةؾ ىمةَ  ذم يم َسمةف اًمكةريؿ يمة  شمعلةؿ: 

ا  ﴿ ر  ةة ق  يم  ةة ًم   و 
ف  ةة ل  ـ  يم  ي غم  اًمةةد  ةة ا  قم  ر  ةة ه  و   

ـ  ال  ةةؼ  ًم  يةة
د  ف  سم َهل  ةةد   و  قًم  ةة ؾم  ؾ  ر  ةة ؾم    أ ر 

ذ  ةة ق  اًم  ةة   
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قن   يم   .[33]التوبة:﴾اعم  نم  

ووموهَ مةَ يقةدح قملوةف. ىعةؿ. إمم مةَ اشمشقنةَ قملوةف  ومَان اًمق َسموِ وموهَ مَ متدح قملوف

وي ٌةةع اًمًةةلػ  ¢أن يمةةؾ مًةةلؿ  ةةُ قملوةةف أن ي ٌةةع يم ةةَب اهلل وطمةةديْ رؾمةةق  اهلل 

اًم ةةًَم  ذم مةةَ ومهمةةقا وىقلةةقا إًمونةةَ مةةـ معةةَين اًمك ةةَب واًمًةةنِ واًمًةةنِ اًم ةةكوكِ  

و ُ أن ىكًـ اًمدقمقة وا ؾملقب ذم ذًمؽ. ومهذا مًيًمِ مَ وموهةَ ظمة أل  ًمةذًمؽ 

 منؽ أن شم هر سمدقمقشمؽ الؼ وسميؾملقسمؽ اًمللم.ىرضمق 

إن ؿمةةَء اهلل اًمًةةموع اًمعلةةوؿ  أىةةَ يعنةةل يمةة  شمشكةةلّ أىةةّ: أىةةَ أقمٌةةد اهلل  مداظملةةِ:

. َ  وطمدا وال أرش  سمف ؿمو 

 المد هلل. اًمشوخ: 

يمةةة  أراد  ةةةق ؾمةةةٌكَىف وشمعةةةَمم  ويمةةةذًمؽ أشمٌةةةع الٌوةةةُ قملوةةةف اًم ةةة ة  مداظملةةةِ:

 واًمً أ ًمكؾ مَ أؾم طوع شمطٌوقف.

َ﴿ : اًمشوخ ه  ع  ؾم  َ إ ال  و   ً ش  ل ػ  اهلل   ى  ك   .[286]البقر :﴾ال ي 

وإذا يعنل يمةَن إظمقاىنةَ ذم يةقأ مةـ ا يةَأ سمكَضمةِ أن أىمةػ معهةؿ أو أن  مداظملِ:

 أقمَويشؿ وأن يعنل ؾمييمقن إن ؿمَء اهلل معهؿ وؾميداومع قمنهؿ إن ؿمَء اهلل.

 ال   ذا ال ىقاومؼ قملوهَ   ذا ال ىقاومؼ قملوهَ. اًمشوخ: 

 ًمـ شمقاومؼ...  ظملِ:مدا

َ  مَ: ىكـ ىريد اًمد ر يملف. اًمشوخ:   يموػ ال؟  ىؽ أىّ شمقق  يقم

 إن ؿمَء اهلل. مداظملِ:

 أن شمكقن مع دقمقة الؼ وا ؾملقب الؼ. اًمشوخ: 
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. مداظملِ:  إن ؿمَء اهلل داة  

  ذا  ق سمَر  اهلل وموؽ. اًمشوخ: 

. مداظملِ:  داة  

اًمةذ  شمةراا أىةّ اان ا مةِ اعمًةلمِ ـموُ. اقم  دا  قمغم دقمقة الؼ مَ  اًمشوخ: 

 اًمكَةعِ مَ  ل أطمقج  ء إًموف مـ  ذا اًمدقمقة؟

 اًمعقدة إمم اًمك َب واًمًنِ. مداظملِ:

 اًمك َب واًمًنِ واؾمع سمَر  اهلل وموؽ. اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

مَ  ق أ ؿ  ء مـ مَ ذم اًمك َب واًمًنِ مـ مَ  ُ أن ىٌلبف ا مةِ   اًمشوخ: 

 ا مس اًمقريُ: يعنل م ؾ مَ ذيمرىَ ذم

 نلعؾببببب  إن طؾاتبببببا ك بببببري

 

 

 

 ونلعؿببة عبب  هاببقؾا قاببري 

 ومقدأ ا  ؿ منف ومَ  ؿ    

  نَ سمك نَ.

 ىعؿ. مداظملِ:

 مَ  ق ا  ؿ؟ اًمشوخ: 

 ا  ؿ اًمعقودة. مداظملِ:

ـموةةُ... وملعلةةؽ أىةةّ شمٌةةلم اًمعقوةةدة ًملنةةَس يةةَ أسمةةَ أؾمةةَمِ سمةةَر  اهلل وموةةؽ   اًمشةةوخ: 

اهلل واى هةةَء  إمم اًمشةةةهَدة اعمكملةةةِ حممةةةد رؾمةةةق  اهلل   سمةةدءا  مةةةـ معنةةةك ال إال اًمةةةف إال

 وس أىم أ.ًقمغم اًمنكق اًمذ  أىَ أعمكّ إًموف ر
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 ىعؿ  ىعؿ. مداظملِ:

وإال رشح  ةةةةةةةذا حي ةةةةةةةَج يمةةةةةةة  ال  شةةةةةةةَ  ذم مةةةةةةةَ أفمةةةةةةةـ إمم جمةةةةةةةًَمس  اًمشةةةةةةةوخ: 

وحمًَات قمديدة وقمديدة ضمدا . أىّ شمعلؿ سمين يم ػما  مـ اعمًلملم حيلشقن سمبةػم 

ًمبةةػم اهلل ويةةذسمكقن ًمبةةػم اهلل ويةةدقمقن همةةػم اهلل ذم اًمشةةداةد واًمكةةروب اهلل وينةةذرون 

واعم ةةةةةَةُ إمم نظمةةةةةرا  ومةةةةةَ ىًةةةةةمع  طمةةةةةد مةةةةةـ  ةةةةةًالء اًمةةةةةدقمَة يةةةةةذيمرون  ةةةةةًالء 

اعمًةةةةةةلملم ويعةةةةةةقدون رةةةةةةؿ إمم ررةةةةةةؿ ؾمةةةةةةٌكَىف وشمعةةةةةةَمم  ومهةةةةةةذا ينٌبةةةةةةل أن يًةةةةةةمع 

اعمًةةةلمقن صةةةقت رضمةةةؾ ومَوةةةؾ م لةةةؽ مًةةةمقع اًمقةةةق  مطةةةَع اًمكلمةةةِ طم ةةةك أىةةةّ 

 «ًمةةةق نمةةةـ   قمنمةةةة مةةةـ اًموهةةةقد امنةةةّ هيةةةقد»اًمرؾمةةةق  قملوةةةف اًمًةةة أ:  شمعةةةرأل ىمةةةق 

 عمَذا؟  ن ـمٌوعِ اًمنَس أيشؿ ي ٌعقا اًمكٌَر ؾمقاء يمَىقا مه ديـ أو يمَىقا وًَملم.

 ىعؿ. مداظملِ:

وميىّ والمد هلل رسمنَ  دا  يم   د  إظمقاىنَ إمم دقمقة الؼ  ومكون   اًمشوخ: 

َ   أمَ شمؽم  اًمدقمقة مع شمرومع صقشمؽ رذا اًمدقمقة ومًودظمؾ اًمنَس ذم  ديـ اهلل أومقاضم

ىَس أىّ شمنكر قملوهؿ أؾملقرؿ  ذا مَ ينٌبل   ةذا  ةق مةـ متةَأ اًم ةداسمر اًمةذ  أىةّ 

شمشةةؽم  معنةةَ ذم اإلىكةةَر قملوةةف  ومنرضمةةق إن ؿمةةَء اهلل أن ىجةةد ذم ؾمةةشرة أظمةةر  ًمنةةَ إمم 

سملةةديمؿ اًمطوةةُ  ةةذا أن ىًةةمع مةةـ أ  أؾمةةَمِ يملةة ت ـموٌةةَت هي ةةد  رةةَ اًمنةةَس ذم 

  ت اًمؼم واًمٌكر.فمل

 إن ؿمَء اهلل. يَ ؾمود ! أىّ ووشل. مداظملِ:

 إن ؿمَء اهلل. اًمشوخ: 

 وطمؼ قمغم اعمزور أن يكرأ زاةرا. مداظملِ:

 ضمزا  اهلل ظمػم.  اًمشوخ: 

َ  هلؿ إن ؿمَء اهلل. مداظملِ:  وؾمييمقن قمقى
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 ضمزا  اهلل ظمػم وأيمرمؽ اهلل. اًمشوخ: 

 سمَؾم طَقم ل. مداظملِ:

َ إ ال  ﴿ؾمةةةةةة طَقم ل وزيةةةةةةد وسمكةةةةةةر  ال ىريةةةةةةد أىةةةةةةَ ذم ا اًمشةةةةةةوخ:  ةةةةةة  ً ش  ةةةةةةػ  اهلل   ى  ل  ك  ال ي 

َ ه  ع  ؾم   .[286]البقر :﴾و 

َ  أطمةدا  مةـ يمةؾ اًمةدقمقات  ىنةل أطمةَومظ قمةغم مشةَقمر  مداظملِ: وأىَ مَ ىقدت يقم

 .¢اًمنَس يم  يمَن حيَومظ قملوهَ رؾمق  اهلل 

ا  ذا ال ال  اؾمم  زم يم  يمَن  ذا اًم شٌوف ًموس يمذًمؽ. اؾمم  زم   ذ اًمشوخ: 

 اًم شٌوف ًموس يمذًمؽ.

 شمشكؾ. مداظملِ:

رؾمةةق  اهلل عمةةَ دقمةةَ سمةةدقمقة الةةؼ مةةَذا ىمةةًَمقا قمنةةف؟ ًمقةةد ؾمةةشف أطم منةةَ. يةةَ  اًمشةةوخ: 

أؾمةةةة َذ! ال يمكةةةةـ إلىًةةةةَن يةةةةدقمل الةةةةةؼ طموةةةةن  ي ةةةةدع سمةةةةَلؼ أن يراقمةةةةل ؿمةةةةةعقر 

 ااظمريـ   ذا أمر مً كوؾ  ًموس ًمنَ ومقط إال ا ؾملقب الًـ ومقط.

 ىعؿ. مداظملِ:

 راقمَة ؿمعقر ااظمريـ  ذا أمر مً كوؾ.أمَ م اًمشوخ: 

أىم ةةد مةةـ طموةةْ اًمنقةةد يةةَ أؾمةة َذ  اًمكةةريؿ  يعنةةل ىكةةَومظ قمةةغم مشةةَقمر  مداظملةةِ:

 اًمنَس طم ك ىجلٌهؿ إن ؿمَء اهلل.... 

طم ةةك  ةةذا سمةةَر  اهلل وموةةؽ  طم ةةك  ةةذا. رسمنةةَ عمةةَ ىمةةَ  ذم اًمقةةرنن اًمكةةريؿ:  اًمشةةوخ: 

 اهلل   طم   ة ﴿
ون  ـ  د 
ون  م  ٌ د  ع  َ شم  م  ؿ  و  ون  إ ى ك  د  ار  ى ة  ؿ  هل  َة و  ن ؿ  أ  ه ة  ةؾ  [58]األنبيالا :﴾ُ  ضم 

 راقمك مشَقمر اعمنميملم؟
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 ال  ب يراع. مداظملِ:

د  ﴿إيةةف سمةةَر  اهلل وموةةؽ. ًمقةةد يمشةةر. ال  مةةَذا ىمةةَ  ذم اًمقةةرنن اًمكةةريؿ؟  اًمشةةوخ:  ةة ق  ًم 

ل ةةةو    و   َ ىم  ةةة ؿ  ؿم  و ه  ةةة ـ  إ ًم  يم  ر  ةةة ت  شم  د 
د ىٌوةةةف قملوةةةف إذا   اهلل أيمةةةؼم. رسمنةةةَ هيةةةد [04]اإلسالالالرا :﴾يم ةةة

ل و   ﴿اًمً أ اعم طشك:  و   َ ىم  ؿ  ؿم  و ه  ـ  إ ًم  يم  ر  ت  شم  د 
د  يم  ق   .[04]اإلسرا :﴾ًم 

ٌ   ن َ   ﴿ مداظملِ: ال أ ن  صم  ق  ًم   .[04]اإلسرا :﴾و 

ىعةةؿ  أىةةَ أريةةد أن أىمةةػ قمنةةد  ةةذا اًم هديةةد يعنةةل  ًمةةذًمؽ ًمةةوس ًمنةةَ إال أن  اًمشةةوخ: 

 ى دع سمَلؼ وسمَ ؾملقب الًـ.

 ىعؿ. مداظملِ:

أمةةةَ أن ىراقمةةةل ؿمةةةعقر ااظمةةةريـ ومهةةةذا  ء نظمةةةر  وال  ةةةقز أن ىراقمةةةل  اًمشةةةوخ: 

ؿمعقر ااظمريـ   ن دقمقة الةؼ شمنةَذم وشمنةَطمر وحتةَرب دقمةقة اًمٌَـمةؾ. ومةٌذا  ًمةوس 

 ًمنَ إال أن ىدقمق سمَلؼ ال شميظمذىَ ذم اهلل ًمقمِ الةؿ مع ا ؾملقب الًـ.

 ؾمود ! أىّ ومهم نل ظمطي ذم مَ أىمق . مداظملِ:

 .يكقن أىَ ومهمّ ظمطي  ىمد يكقن همػم  أومهمنل ظمطي   مش مهؿ  ذا ىمد اًمشوخ: 

 ىعؿ  ىعؿ. مداظملِ:

 وم   ق اًم قاب اان؟ دقمقة الؼ. اًمشوخ: 

 ىعؿ  ىكـ. مداظملِ:

 ل دقمقة الؼ اًم ل  ُ شمٌلوبهَ إمم اًمنَس ؾمقاء ضمةرح اعمٌلبةقن أو  اًمشوخ: 

 ب ينجرطمقا مع ا ؾملقب الًـ  أىّ معل ذم  ذا أو ال؟

 أىَ معؽ ذم  ذا. ظملِ:مدا
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 إذا  مَ ومهم ؽ ظمطي . اًمشوخ: 

وًمكـ أىَ ىملّ ب أظم ص يعنل ؾمقاء يمَن م    ذم ظمطٌِ أأ ذم درس  مداظملِ:

 أو أؾم ء مـ طموْ اًمنقد  ًمكـ....  َ  أأ ذم يمذا ب أظم ص أىمقام

 مَ يمَن واردا   ذا  مقوقع اًم   وص مَ  ق وارد. اًمشوخ: 

 أسمدا . مداظملِ:

 سمَر  اهلل وموؽ.اعمهؿ  اًمشوخ: 

 أمَ مـ طموْ اجلهر سمَلؼ ومـ طموْ ومَصدع سم  شمًمر  ذا ال سمد منف. مداظملِ:

 إيف  ًمكـ. اًمشوخ: 

 ... إمم ىمقة. مداظملِ:

 ًمكـ اًمٌدء ذم ا  ؿ. اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

 اًمٌدء ذم ا  ؿ وا  ؿ.  اًمشوخ: 

 ( 00:  00:  47/ 713) اهلدى والنور/ 
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 ب بني التحص ِن ٍِاك تالشً 

 ..؟املروًٕ ٔالعىن اجلىاع٘

 ؟ ؾ  نَ  شم زأ سملم اًم كزب اعمذمقأ واًمعمؾ اجل قمل اعمن ؿ ذم اًمدقمقة إمم اهلل

َ  وىمةةةد ال  اًمشةةةوخ:  اًمعمةةةؾ اجل قمةةةل اعمةةةن ؿ ذم اًمةةةدقمقة إمم اهلل ىمةةةد يكةةةقن طمزسمةةة

َ  مةـ شمقًةةوؿ  َ  ومعةةل سمة  ؿمةةؽ أىةَس أومَوةةؾ ال يةرون مَىعةة َ .. أىةةَ ؿم  ةو يكةقن طمزسمة

ومكةةةؾ  َقمةةةِ شمقةةةقأ سمقاضمةةةُ قمةةةغم   أومةةةراد اعمًةةةلملم سمةةةؾ و َقمةةةَهتؿا قمةةة   سمةةةلم 

  َ سمًَمنًةةٌِ ًملمجةةدديـ  وًمكةـ يمةة  أىنةةَ ال ى  ةقر سمةةلم أوًم ةةؽ   اًمنكةق اًمةةذ  ذيمرشمةةف نىشة

اعمجدديـ وإى   معهؿ داةرة اإلؾم أ اًمقاؾمعِ قمغم مَ ىمد يكقن ذم يمؾ ومرد مةـ 

َ  يمةةذًمؽ أىمةةق  ذم  أعمكةةّ ةةًالء ا ومةةراد مةةـ ىقةةص يمةة   اجل قمةةَت اًم ةةل إًموةةف نىشةة

شمةةةن ؿ أمر ةةةَ ًملقوةةةَأ سمًَمةةةدقمقة إمم اإلؾمةةة أ.. إذا يمَىةةةّ  ةةةذا اجل قمةةةَت ًمةةةوس سمونهةةةَ 

شمٌةةَهمض وشمةةداسمر وشمعةةَد  ي ةةؾ ا مةةر إمم أن ي كةةزب اًمشةةرد ذم  ةةذا اجل قمةةِ قمةةغم 

اجل قمةةِ ا ظمةةر  سمًَمٌَـمةةؾ ومهةةذا اجل قمةةَت ال سمةةد مةةـ وضمقد ةةَ ًمكةةـ ال سمةةد مةةـ أن 

َ .شمكقن مرشمٌطِ سممٌدأ وسممنهٓ مقطمد.. ال   سمد مـ  ذا متَم

َ  ومةةةةيىمق : أىةةةةَ ال أىكةةةةر أن يكةةةةقن ذم اعمًةةةةلملم  َقمةةةةِ  وهلةةةةذا أىةةةةَ أرصح أطموَىةةةة

اؾمةمهؿ اإلظمةقان اعمًةةلملم  أو  َقمةِ اؾمةةمهؿ  َقمةِ اًم ٌلوةةغ  أو  َقمةِ اؾمةةمهؿ 

طمةةزب اًم كريةةر  أىةةَ أىكةةر  ةةذا اجل قمةةَت اًموةةقأ ًمكةةـ ال أىكةةر أن يكةةقن م ةةؾ  ةةذا 

الؼ و ل اشمٌَع اًمك َب واًمًنِ مع مةـ يمَىةّ  اجل قمَت إذا يمَىّ شم شؼ مع دقمقة

وطمو   يمَىّ  ومل  يمَىّ  ذا اجل قمةَت وًمنًةمهَ اان يمة   ةؿ يًةمقن أىشًةهؿ 

 ذا ا طمزاب.. عمَ يمَىّ  ةذا ا طمةزاب ال شمل قةل مةع دقمةقة الةؼ سمةؾ ويٍمةطمقن 
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أن يم ػم مـ اًمٌ د أن  ذا اًمدقمقة اًم ةل شمةدقمقن إًموهَة  ةل شمشةر  وال شمقومةؼ يمةييشؿ يعنةقن ذم 

همَيِ اإلؾم أ  ق اجلمع سملم م نَىمكَت يم   ق ؿمين سمعض اجل قمَت اًمقَةمِ اًموقأ ومهةل 

 .دممع سملم اًمًنل وسملم اًمٌدقمل.. سملم اًمًلشل وسملم اجلشل و كذا

وىمةةةةد يكةةةةقن ذم سمعكةةةةهؿ مةةةةـ  ةةةةق ًمةةةةوس يمةةةة  يقةةةةَ  اًموةةةةقأ  ةةةةق مةةةةـ أ ةةةةؾ اًمًةةةةنِ 

َ  قمنةةةةةد  أردت أن أًمشةةةةةّ اًمن ةةةةةر  واجل قمةةةةةِ  و ةةةةةذا يةةةةةذيمرين سمكلمةةةةةِ ؾمةةةةةجل هَ نىشةةةةة

سممنَؾمٌ هَ: ضمَء ذم يملم ةؽ سمةَر  اهلل وموةؽ ذيمةر أ ةؾ اًمًةنِ واجل قمةِ..  ةذا االؾمةؿ 

أر  أن اؾمةة ع ًمف اًموةةقأ ال يعةةؼم قمةةـ دقمةةقة الةةؼن ذًمةةؽ  ن  ةةذا االؾمةةؿ أ ةةؾ اًمًةةنِ 

لم  ةةةؿ ا ؿمةةةَقمرة واعمَشمريديةةةِ يواجل قمةةةِ يمةةةَن وال يةةةزا  يطلةةةؼ قمةةةغم مةةةذ ٌلم قمقةةةد

ن  طةةر ذم سمةةَ  أطمةةد  ةةًالء اًمةةذيـ ورصمنةةَ ومهةةًالء  ةةؿ أ ةةؾ اًمًةةنِ واجل قمةةِ ومةةَ يمةةَ

مةةةنهؿ  ةةةذا االصةةةط ح أىةةةف يةةةدظمؾ ذم أ ةةةؾ اًمًةةةنِ واجل قمةةةِ أ ةةةؾ الةةةديْ أشمٌةةةَع 

 اًمًلػ اًم ًَم .

ةة ك  هلةةذا وىمةةد أمرىةةَ أن ى   أن ىًةة عوض سمةةديؾ   ؿ اًمنةةَس قمةةغم ىمةةدر قمقةةقهلؿ وميىةةَ أرل 

ال  ةةذا اًمكلمةةِ  ةةل اًم ةةل ىكةةـ ىدىةةدن داةةة   طمقهلةةَ وطموةةن  ىًيمةةد قمةةغم اًمنةةَس أىةةف 

يكشل اًموقأ أن ىق ٍمة ذم اًمةدقمقة قمةغم اًمك ةَب واًمًةنِ ومقةط و ةذا ال سمةد منةف وإىة  

ِ  أظمةر   ةل الكةؿ اًمش ةؾ  َ  أن ىكؿ إمم دقمقة اًمك ةَب واًمًةنِ وةموم  ُ أيك

 سملم يمؾ اجل قمَت اًم ل شمن مل إمم اإلؾم أ مع اًمٌعد اًمشَؾمع اًمقَةؿ سمونهَ.

واًمًةةنِ  و ةةؿ يزقممةةقن أيشةةؿ وممةة    اًمشةةوعِ واًمراومكةةِ  ةةؿ ين مةةقن إمم اًمك ةةَب 

يعملةةقن سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ  ًمكةةـ اًمًةةنِ قمنةةد ؿ هلةةَ مشهةةقأ همةةػم اعمشهةةقأ قمنةةد أ ةةؾ 

اًمًةةةةنِ  يعنةةةةل: قمنةةةةد أشمٌةةةةَع اعمةةةةذا ُ ا رسمعةةةةِ  صمةةةةؿ  ةةةةًالء ا شمٌةةةةَع أشمٌةةةةَع اعمةةةةذا ُ 

ا رسمعِ يم  ؿ اًموقأ وىكـ ىعوش اًموقأ ال يشهمقن اًمًنِ يم  ضمَء ذم اًمًةنِ طموةن  

ًمًةة أ اًمشةةر  اًمةة  ث واًمًةةٌعلم وىمةةَ  قمنهةةَ: يملهةةَ ذم اًمنةةَر إال ذيمةةر اًمرؾمةةق  قملوةةف ا

واطمةةدة ووصةةػ اًمشرىمةةِ اًمنَضموةةِ سمييشةةَ اًم ةةل قمةةغم مةةَ يمةةَن قملوةةف اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ 

وأصكَسمف اًمكراأ  ال يشهمقن اًمًنِ رذا اًمقود  أ : مَ يمَن قملوف أصكَب اًمرؾمةق  
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اعمًةةلؿ أن يدىةةدن  ومةةَ يمةةَن قملوةةف اجلشةةَء اًمراؿمةةدونن ًمةةذًمؽ مةةَ ينٌبةةل ًملداقموةةِ ¢

ومقط طمق  دقمقة اعمًةلملم إمم اًمك ةَب واًمًةنِ و ةذا ال سمةد منةف  سمةؾ ال سمةد أن يكةؿ 

 اًمشَر  سملم  ذا اًمدقمقات اًم ل يملهَ شمزقمؿ وشمدقمل االى  ء إمم اًمك َب واًمًنِ.

  َ ال أىمةةق :  –وأىةةَ ذم قملمةةل أن اجل قمةةَت اًمقَةمةةِ اًموةةقأ شمةةيسمك االى ًةةَب قمملوةة

َ  إمم اًمًلػ اًم ًَم ن ذًمؽ  ن  ذا االى ًَب يكةوؼ شميسمك االى ًَب قمم –اؾم    لو

قملةةوهؿ داةةةرة االىشةة ت مةةـ سمعةةض ا طمكةةَأ اًمنمةةقموِ سمَؾمةةؿ اًم يويةةؾ اًمةةذ   ةةق قمةةلم 

اًم عطوؾ ومك   قمـ أن يروقا االى ًَب اؾمة   هلةذا ومهةؿ ينكةرون قملونةَ اى ًةَسمنَ إمم 

  ًمؽ: مةَ اًمًلػ اًم ًَم  وأظمػما  إذا ؾم ؾ أطمدىَ: مَ مذ ٌؽ ومنقق : ؾملشل  ؾموقق

معنةك ؾمةلشل؟ ىمةؾ: مًةةلؿ يمة  ؾمة ىَ اهلل قمةز وضمةةؾ ذم اًمقةرنن اًمكةريؿ  و ةذا يملمةةِ 

 فمَ ر َ ضمودة ًمكـ سمَـمنهَ ًموس يمذًمؽ!

 ذم  ةةةذا اًمبرومةةةِ سمًَمةةةذات ضمةةةر  سمونةةةل وسمةةةلم أطمةةةد اعمن مةةةلم إمم اًمعمةةةؾ سمًَمك ةةةَب

واًمًةةنِ و ةةق إمم طمةةد مةةَ معنةةَ ذم ذًمةةؽ ًمكةةـ شمعلمةةقن أن ا مةةر   لةةػ اظمةة  أل.. 

عمن ًةُ ذم قملةؿ اًمك ةَب واًمًةنِ ومقةد  شةك قملوةف  ء يم ةػم مةـ قملةؿ  ةذا ا شمكلع

اًمك ةةَب واًمًةةنِ  ًمكةةـ  ةةق يقةةق : ال يقةةق : أىةةَ طمنشةةل أو ؿمةةَومعل  أو مةةًَمكل  قمةةغم 

 اًمك َب واًمًنِ ًمكـ سمقدر مَ سملبف مـ اًمعلؿ.

ومشل يم ػم مـ اجللًَت اًم ل ىمَمّ سمونل وسمونف واعمٌَطم َت قمرومّ وعمًّ منةف 

: ؾمةةةلشل! ومقضمهةةةّ إًموةةةف اًمًةةةًا  اًم ةةةَزم أىةةةف يشةةةر مةةةـ  ةةةذا االى  ًةةةَب وسم َصةةةِ اؾمةةة  

وأفمةةـ طمكَيةةِ  ةةذا اجللًةةِ مشوةةدة مةةـ  ةةذا اًمنَطموةةِ  ىملةةّ ًمةةف: ًمةةق ؾمةةيًمؽ ؾمةةَةؾ: مةةَ 

مذ ٌؽ؟ ىمَ : أىمق  ًمف مًلؿ  ىملّ:  ذا ًموس ضمقاب اًمًًا   ىمَ : ب؟ ىملةّ: ًمةق 

ؾمةةيًمؽ ؾمةةَةؾ: مةةَ دينةةؽ؟ مةةَ ضمقاسمةةؽ؟  ةةق ىشةةس اجلةةقاب  سموةةن  ينٌبةةل أن   لةةػ 

قاب سمَظم  أل اًمًًا .. ؾمًازم: مَ مذ ٌؽ؟ ومقو  ًمف سمدا ِ أن ضمقاسمف ظمطين اجل

وًمةةةذًمؽ قمدًمةةةف ًمكةةةـ ب يع ةةةد   ىمةةةَ : إذا  أىمةةةق : أىةةةَ مًةةةلؿ قمةةةغم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ.. 

صةةقاب ًمكةةـ ال يكشةةل اًموةةقأ ال يكشةةل  ىملةةّ: ًمةةق يمةةَن اعمًةة ق  همةةػم  مةةـ  ةةًالء 
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اًمعٍمةة  اًموةةقأ  أو  ؾمةقاء  اعمةةذ ٌولم مةةـ مةنهؿ مةةـ أ ةةؾ اًمًةةنِ واجل قمةِ سمةةًَم عريػ

 مـ اعمذا ُ ا ظمر .

َ : مَ مذ ٌؽ؟ ؾمةوقق : إذا أراد أن يقةق  سمققًمةؽ وم    ًمق ؾميًمنَ إسمَ َ  أو ظمَرضمو و

َ   إذا : ؾمةةوقق  سمققًمةةؽ  ا و  ؾمةةوقق : مًةةلؿ  واشمشقنةةَ أن  ةةذا اجلةةقاب ًمةةوس ضمقاسمةة

اًم َين  و ق: قمغم اًمك َب واًمًنِ  و ق صَد .. ذم ىمرارة ىشًف  ق صَد   ومةٌذا : 

 مَ اًمشر  سمونؽ وسملم  ذا وا م لِ شم عدد سم عدد اعمذا ُ وإمم نظمرا.

أال شمةر  معةةل يةَ أؾمةة َذ! ىملةّ ًمةةف: أىةف ال سمةةد مةـ وةةمومِ و نةَ أًمقوةةّ يملمةِ شمةةدور 

لم  ﴿طمةةق  اايةةِ اًمًةةَسمقِ: 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم  ةة ةة ػم   ؾم  ةة ع  هم 

ي   ٌ ةة اعمًمنةةقن  نةةَ سمةة   [115]النسالالا :﴾و 

إذا  أىةةةَ أىمةةةق : أىةةةَ قمةةةغم اًمك ةةةُ واًمًةةةنِ ؿمةةةؽ  ةةةؿ اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   ىمةةةَ : صةةةكو   

وقمةةةغم مةةةنهٓ اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   ىملةةةّ: طمًةةةنَ! أىةةةّ رضمةةةؾ أديةةةُ وقمةةةغم  ء مةةةـ 

اعمعرومةةِ سمًَملبةةِ اًمعرسموةةِ وندارةةَ أال يمكةةـ شمل ةةوص  ةةذا اجلملةةِ سمَؾمةةؿ واطمةةد: قمةةغم 

اًمك َب واًمًنِ ومنهٓ اًمًلػ اًم ًَم  أن يقَ  م   : أىَ ؾملشل وم ةمّ اًمرضمةؾ ب 

 ل ىمَ  يملمِ الؼ.يعَرض وال أىف يعن

اًمشةةَ د:  ةةذا اعمنَىمشةةِ شمقوةة  القوقةةِ اًمقاىمعةةِ اانن ًمةةذًمؽ  ةةذا اًم عٌةةػم أ ةةؾ 

اًمًةةةنِ واجل قمةةةِ ال يم ةةةؾ دقمةةةقة الةةةؼ اًم ةةةل  ةةةل اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ ومةةةنهٓ اًمًةةةلػ 

 اًم ًَم    ذا مَ سمدا ذيمرا ذم  ذا اعمنَؾمٌِ  شمشكؾ.

 حٕه اجلىعٗات9

ًم ل شمعمؾ ًملدقمقة اإلؾم موِ  يمَن اًمًًا   ق طمق  إىشَء اجلمعوَت ا مداظملِ:

ِ  عمةَ يمكةـ أن يطةرأ قمةغم سمةَ  اإلىًةَن ًمكةـ أىةَ أطمةُ أن  وذم ضمقاسمكؿ ؿمشَء طمقوق

 أووػ أمريـ أو صم صمِ:

أمَ ا مر ا و  ومهق أن اًم جَرب اًم ل وىمع وموهَ اعمًةلمقن اًموةقأ قمةغم اظمة  أل 

َ  ؿمةةة َ  منةةةَ جهؿ اًمشكريةةةِ واًمعقديةةةِ واًم شكػميةةةِ واعمنهجوةةةِ شمعطةةةل اعمًةةةلؿ ضمقاسمةةة َومو
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َ  سمكوْ أى يً طوع أن يبوض اجلقاب ذم ىشًف أو أن حيًٌف قمـ ًمًَىف أو أن  فقمملو

يقق  همػم مَ ير   وم  سمد ًمف أن يقق  ذم اًمنهَيِ: أن  ذا اجلمعوَت أو اعمًؾمًَت 

اًم ل فمهرت ًمعَب اعمًلملم اًموقأ ذم يمؾ سمة د اًمةدىوَ مةَ أصممةرت  سمةؾ يمَىةّ صممرهتةَ 

ًمروح اًم نَزع  وال  ي  أل وإصمراء  يم  يقَ  وإن يمَن ظمطزيَدة ذم اًمشرىمِ وشمعموؼ اج 

أد  قمغم ذًمؽ  َ  ر  اان طم ك سملم سمعض إظمقاىنةَ اًمةذيـ ين ًةٌقن إمم اًمةدقمقة 

اًمًلشوِ ومٌيشؿ يم ػما  ذم سمعض اًمٌ د اإلؾم موِ وضمدىَ أن اًم عَد  سموةنهؿ وصةؾ إمم 

سمويس مةـ طمد يمكـ أن يقَ : إن اإلص ح ي س منهؿ وأقمروقا  ؿ قمـ اإلص ح 

. َ  اإلص ح ىشًو

ًمةةذًمؽ أىمةةق : إن اًم جةةَرب شمةةد  دالًمةةِ قمملوةةِ قمةةغم أىةةف إن يمةةَن  نةةَ  شمشكةةػم ذم 

َ  وأن يقطةع اًم شكةػم  زيَدة م ةؾ  ةذا اجلمعوةَت أو اًمعمةؾ قملوهةَ اان أن يٌ عةد متَمة

 وموهَن  ن ا مر ال يقػ قمند اًمنهَيَت اًم ل رأينَ نصمَر َ اًمذمومِ ذم طموَشمنَ.

شمةةةؿ إمم سمعةةةض ا مةةةقر اًم ةةةل إن يمَىةةةّ شمةةةقومرت ذم م ةةةؾ  ةةةذا ا مةةةر اًم ةةةَين: أرش

اجل قمةةَت أو اجلمعوةةَت ومةة  سمةةيس مةةـ اًمعمةةؾ قملوهةةَ أو شميًموشهةةَ ًمكةةل يةةن ؿ اًمعمةةؾ 

َ  إمتةةةةَأ اعمًةةةةيًمِ ا ومم ومهنةةةةَ  اًمقَقمةةةةدة  ِ  مةةةةـ سمةةةةَب أيكةةةة اإلؾمةةةة مل ومةةةةيىمق  طمقوقةةةة

ومهةةةةذا اًمقَقمةةةةدة   اًمنمةةةةقموِ اًم ةةةةل ال  شةةةةك قمةةةةغم أطمةةةةد منةةةةَ و ةةةةل سمةةةةَب ؾمةةةةد اًمذريعةةةةِ

َ  يمةة  ىمةةَ  ا ًمع ومةةِ شمق كةةونَ أن ىشكةةر وإن يمةةَن اًمعمةةؾ ذم ذاشمةةف أو ذم أصةةلف منمةةوقم

اسمةةةـ شموموةةةِ رمحةةةف اهلل يقةةةق : سمةةةين وضمةةةقد قم ةةةَسمِ مةةةـ اعمةةةًمنلم ذم مكةةةَن مةةةَ ًمألمةةةر 

سمةةةَعمعروأل اًمنهةةةل قمةةةـ اعمنكةةةر أو حتقوةةةؼ أمةةةر إصةةة طمل ًملمًةةةلملم إذا يمةةةَن  ةةةذا 

ن ذم سمةة د اعمًةةلملم أن اًمعمةةؾ هيةةدأل إمم م ةةؾ  ةةذا ومةة  سمةةيس  ًمكةةـ ىكةةـ رأينةةَ اا

ىشةةةقس اعمًةةةلملم ىمةةةد شمبةةةػمت وشمٌةةةدًمّ وصةةةَر  نةةةَ  داظملهةةةَ طمةةةُ اًمةةةدىوَ واهلةةةق  

واؾمةة ع ء سمعةةض اًمنةةَس سمعكةةهؿ قمةةغم سمعةةضن ًمةةذًمؽ أىمةةق : إن  ةةذا اًمقَقمةةدة شمةةري  

 وسم َصِ وأىنَ ذيمرىَ.. أو شمٌلم ًمنَ مـ اًمقاىمع مَ يًقء ال مَ ين.
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ت اإلؾمةةة موِ اعمقضمةةةقدة ذم سمقةةةل القوقةةةِ أمةةةر نظمةةةر: و ةةةق أن اةةةة  أل اجل قمةةةَ

قمَعمنةةةَ اإلؾمةةة مل اًموةةةقأ ال يمكةةةـ أن شمةةةيشملػ قمةةةغم مةةةنهٓ واطمةةةد وال قمةةةغم ـمريقةةةِ 

واطمةةةدة  وطم ةةةك ًمةةةق شمًةةةمّ رةةةذا االؾمةةةؿ اًمةةةذ  ذيمرىةةةَ  إذا : ومةةة  سمةةةد مةةةـ اًمعةةةقدة إمم 

َ  يةدقمقىَ إمم اًم شكةػم ىكةـ ذم  االؾمؿ ا أ أال و ق اًمًلػ اًم ةًَم   ًمكةـ  ةذا أيكة

َ  وطمدا  ورؾم    أىشًنَ  يَ شمر !  ؾ سمقو نَ واىمشلم قمند طمدود  ذا االؾمؿ معنك  وًمش 

أدىك اًم قاب وموف؟  ذا اًمذ  ىريد أن قمغم إمم قمدأ اًمقىمقأل  يأأ أىنَ دمَوزىَا ظمط

ىًةةيًمف أىشًةةنَ ىمٌةةؾ أن ىٌكةةْ ذم شمقؾمةةوع داةةةرة اًمعمةةؾ اإلؾمةة مل طم ةةك يشةةمؾ  ةةذا 

 ذا اجل قمةَت  اجل قمَت اًمقَةمِ اًم ل أرششمؿ سميىف ال مَىع ًمديكؿ ًمق وضمدت م ؾ

قمةةةغم طمةةةد مةةةـ يقةةةق :  ةةةذا ؿمةةةَومعل..  ةةةذا مةةةًَمكل..  ةةةذا.. إمم نظمةةةرا  وًمكةةةـ  ةةةذا 

اًم ًةةموَت اًم ةةل يمَىةةّ ذم اعمةةذا ُ أوضمةةدت مةةَ أوضمةةدت وطمرومةةّ مةةَ طمرومةةّ مةةـ 

اًمديـ ًمكـ اجل قمَت اعمقضمقدة ذم قمَعمنَ اإلؾم مل اًموقأ القوقةِ ظمرضمةّ قمةـ 

َ  دمَ دظملّ ذم  ذا الدود ىطَ  داةرة اًمعلؿ وشمعدشمف إمم داةرة اًمًوَؾمِ  وقمن ـممع

أو رضمَء  أو اىم داء  أو همػم ذًمؽ مـ اًمنقايَ اًم ل شمدومع إمم م ؾ  ةذا اًمعلةؿ القوقِة أىةف سمةدا زم 

ت مةَة  ةُة أن ىكةةذرا ذم أىشًةةنَ وأن ىنةةي  سميىشًةةنَ قمةـة أن ىكةةقن  مةـة قممةةؾ  ةةذا اجل قمةَة

يشكةةرون ذم مةة لهؿ أو أن ىًةةػم ذم اًمطريةةؼ اًمةةذ  رؾمةةمقا وىمةةد  جةةر مةـة ىمةةديؿ  و ةةؿ اان 

 .اًمعقدة إمم مَ ىدقمق اًمنَس إًموف ذم م ؾ  ذا ا يَأ

 و ذا مَ أردت أن أىمقًمف وسمَر  اهلل وموكؿ.

 شمشكؾ. اًمشوخ: 

 (00:  01: 03/   792) اهلدى والنور / 
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 حٕه حهي التٍظٗي لمطمفٗني

إن المةةةةةد هلل ىكمةةةةةدا وىًةةةةة عونف وىًةةةةة بشرا  وىعةةةةةقذ سمةةةةةَهلل مةةةةةـ رشور  مداظملةةةةةِ:

أقم ًمنةةَ  مةةـ هيةةدا اهلل ومةة  مكةةؾ ًمةةف  ومةةـ يكةةلؾ ومةة   ةةَد  ًمةةف  أىشًةةنَ  وؾمةةو َت 

 وأؿمهد أن ال إًمف إال اهلل وطمدا ال رشيؽ ًمف  وأؿمهد أن حممدا  قمٌدا ورؾمقًمف.

ارشمةةةةي  سمعةةةةض اًمةةةةدقمَة اًمًةةةةلشولم ًورة اًم ن ةةةةوؿ مةةةةـ أضمةةةةؾ اًمنهةةةةقض عم ةةةةلكِ 

  ا مةةِ  وًمكةةـ  ةةذا اًم ن ةةوؿ اوةةطر ؿ إمم اًمقىمةةقع ذم منَومًةةِ مةةع اجل قمةةِ ا ظمةةر

  َ َ  وال قملموةة اًم قلوديةةِ   ةةَ دومعهةةؿ ذم اًمنهَيةةِ إمم اًمةةدومع سميىةةَس همةةػم مةةً للم شمرسمقيةة

إمم م َأل اًمدقمَة  وشمبلوُ اال   أ سمًَمكؿ قمغم اًمكوةػ  و ةؿ يع ةذرون قمةـ يمةؾ 

ذًمةةةةةؽ سمةةةةةين داةةةةةةرة اًمةةةةةدقمقة اشمًةةةةةعّ قملةةةةةوهؿ  واوةةةةةطروا إمم ذًمةةةةةؽ اوةةةةةطرارا   ومهةةةةةؾ 

ً  هتؿ  وسم َصةةةةةةِ شمن ةةةةةةكقن  ةةةةةةًالء سمةةةةةةين  مةةةةةةدوا ىشةةةةةةَـمهؿ لةةةةةةلم ايمةةةةةة    مةةةةةة

اعمةةةةً  ت اًمؽمسمقيةةةةِ  أأ شمن ةةةةكقيشؿ سم كجةةةةوؿ  ةةةةذا اًمنشةةةةَط  قمةةةةغم ىمةةةةدر وؾمةةةةعهؿ 

 وـمَىم هؿ؟

 أىمق : اهلل اعمً عَن. اًمشوخ: 

ـمَعمةةةةَ شمكلمنةةةةَ طمةةةةق   ةةةةذا اًمًةةةةًا  مةةةةرارا  وشمكةةةةرارا   واان اًمًةةةةًا  واوةةةة  وال 

 يق كونَ ىكـ أن ىطوؾ اجلقاب قملوف ًمقوقطمف.

يمؾ سم د اإلؾم أ  سمةين قملةوهؿ أن يعملةقا ذم  ومنقق : ىن   إظمقاىنَ اًمًلشولم ذم

طمةةدود ـمَىمةةَهتؿ وىمةةدراهتؿ  وأن ال يكلشةةقا أىشًةةهؿ وال همةةػم ؿ ومةةق  ـمةةَىم هؿن  ن 

قمَىمٌِ م ؾ  ذا اًم كلوػ أن يعقد سمًَمعَىمٌِ اًمًةو ِ اًم ةل ال ي نةقن أيشةؿ ؾمةوقعقن وموهةَ 
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 أو ذم م لهَ.

ض أصةكَسمف ىمد ىمةَ  ذم الةديْ اًم ةكو   ذم منَؾمةٌِ وصةو ف ًمةٌع ¢إن اًمنٌل 

َ  إًموهَ مـ ىموَأ وص ة وصةوَأ  ىمةَ  قملوةف  سمَالقم دا  ذم اًمعٌَدة اًم ل يمَن  ق م قضمه

إن ًمكؾ قممؾ رشة  وًمكؾ رشة ومؽمة  وممـ يمَن »اًم  ة واًمً أ ذم  ذا اعمنَؾمٌِ: 

 .«ومؽمشمف إمم ؾمن ل ومقد ا  د   ومـ يمَىّ ومؽمشمف إمم سمدقمِ ومقد وؾ

واًمةةذيـ يققًمةةقن قمةةـ أىشًةةهؿ أو وًمةةذًمؽ ومةةنكـ ىن ةة  إظمقاىنةةَ  ةةًالء اًمًةةلشولم 

يقق  قمنهؿ همػم ؿ إيشؿ دقمَة  ىقق  هلًالء: متهلقا وال شمًة عجلقا ا مةرن  ن مةـ 

 الكؿ اعمنقق  قمـ سمعكهؿ: مـ اؾم عجؾ اًمٌمء ىمٌؾ أواىف اسم كم سمكرمَىف.

واًمعةةةةؼمة ىمَةمةةةةِ ذم يم ةةةةػم مةةةةـ اجل قمةةةةَت اإلؾمةةةة موِ  ومةةةةـ أىمةةةةدمهَ ذم اًمًةةةةَطمِ 

أىشًةةةةةهؿ سمًَمةةةةدقمقة اًم ةةةةةل ي ٌنقيشةةةةةَ  دقمةةةةقا إًموهةةةةةَ قمَمةةةةةِ  اإلؾمةةةة موِ أيشةةةةةؿ عمةةةةَ ؿمةةةةةبلقا

اعمًةةلملم ويكةةَد أن يميضةة قملةةوهؿ ىمةةرن يمَمةةؾ مةةـ اًمزمةةَن  و ةةؿ ال يزاًمةةقن طموةةْ 

 يمَىقا مـ طموْ اًمعلؿ ومـ طموْ اًمؽمسموِ.

وقمةةغم اًم عٌةةػم اًمعًةةكر  ذم سمعةةض اًمةةٌ د: مكَىةةؽ راوح.  نةةَ  طمريمةةِ و نةةَ  

اًمنشةةةةَط ىمةةةةد قمةةةةَد قملةةةةوهؿ  ىشةةةةَط  وًمكةةةةـ ًمةةةةوس  نةةةةَ  شمقةةةةدأ  ومهةةةةذا الريمةةةةِ و ةةةةذا

   َ َ  حمكة سمَجنانن  ن اإلىًَن طمون  ي عَـمك أمرا  وًمق يمَن  ذا ا مر أمرا  دىوقي

وًمكـ  ق أىمؾ مَ يقَ  وموف إىف أمر مٌةَح أن قملوةف أن يعوةد طمًةَسمف وى ةرا ذم يمًةٌف أو 

ذم ظمًةَرشمف  ومةةٌذا ىمٍةة د ةةرا  مةةـ اًمزمةةَن  قمةةدأ طم ةةقًمف قمةةغم مرامةةف وقمةةغم همروةةف 

  دًموؾ أن اجطقة أو اًمًةٌوؾ اًمةذ  يمةَن يًةلكهَ ًملقصةق  إمم  دومةف يمؾ  ذا اعمدة

 اعمنشقد   َ ال يًد  إمم مرادا ومرامف  ويم  ىموؾ ىمدي   ذم م ؾ  ذا اعمنَؾمٌِ: 

  ورءهبب   ببعا و ببعا  شببتؿ 

 

 

 

    هؽبن اب   بعا نبإرء نإلكب  

وًمةةةذًمؽ ىكةةةـ منةةةذ قمنمةةةات اًمًةةةنلم ىًيمةةةد قمةةةغم إظمقاىنةةةَ اعمًةةةلملم: أن اًمةةةدقمقة  
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ٌبةةل أن شمقةةقأ قمةةغم أؾمَؾمةةلم اصمنةةلم وقمةةغم دقمةةَم لم قم وم ةةلم  ال جمةةَ  ًملنهةةقض ين

 سمَعمًلملم إال قمغم أؾمَؾمه   أال ولَ: اًم  شوِ واًمؽمسموِ.

ىكةةـ ىكةةرر  ةةذا مةةرارا  وشمكةةرارا   وضمقاسمنةةَ قمةةغم اًمًةةًا   ةةق: أىنةةَ ىن ةة   ةةًالء 

قة اًمنةةَس اإلظمةةقان اًمًةةلشولم اًمةةذيـ اىطلقةةقا إمم مةةَ ب  لقةةقا ًمةةف  اىطلقةةقا إمم دقمةة

سمبةةػم قملةةؿ إال أومةةرادا  ىملولةةلم مةةنهؿ  وًمةةوس اًمكةة أ ومةةوهؿ  وإىةة  اًمكةة أ ذم أن شمكةةقن 

اًمةةدقمقة شمقيمةةؾ وشمنًةةُ إمم ىةةَس ىَؿمةة لم ذم  ةةذا اًمةةدقمقة  ًمةةوس قمنةةد ؿ قملةةؿ ومةةع 

 ذًمؽ ومهؿ يكلشقن أن يدقمقا إمم دقمقة  مَ  ل  ذا اًمدقمقة؟

قمةةةةةقات  ةةةةةُ أن ي طمةةةةةظ إظمقاىنةةةةةَ أن دقمقشمنةةةةةَ   لةةةةةػ يمةةةةةؾ االظمةةةةة  أل قمةةةةةـ د

اجل قمةةةَت ا ظمةةةر   دقمقشمنةةةَ دقمةةةقة قملموةةةِ إصةةة طموِ  دقمةةةقة ااظمةةةريـ دقمةةةقة ىمةةةد 

َ   واًمذ  ين ةُ ضمهةقد ؿ قملوةف  ةق أن شمكةقن دقمةقهتؿ  شمكقن شمَرة شمرسمقيِ وًمق يم م

شمك وةةؾ اًمنةةَس ودممةةوعهؿ قمةةغم أمةةر ؾمةةهؾ  ـمَةشةةِ مةةنهؿ  معةةقن اًمنةةَس قمةةغم ديةةـ 

 ةر ا ومةراد اعم ك لةلم قمةغم اإلؾم أ  ًمكـ مَ  ق  ذا اإلؾم أ  ومييم ر اعمدقمقيـ وأيم

أؾمةةَس شملةةؽ اًمةةدقمقة  إذا ؾمةةيًم هؿ: مةةَ  ةةل دقمةةقشمكؿ؟ ىمةةد يققًمةةقن: دقمقشمنةةَ اًمك ةةَب 

واًمًنِ  و ذا اًمدقمقة أصٌكّ اًموقأ ذم القوقةِ أو  ةذان االصمنةَن اًمك ةَب واًمًةنِ 

َ  يمةة  شمةةرون  ىمٌةةؾ  مةةـ ومكةةَةؾ اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِن  ىنةةل أىةةَ وىمةةد سملبةةّ مةةـ اًمكةةؼم قم وةة

 مةةـ ذًمةةؽ  مةةَ يمنةةَ ىًةةمع دقمةةقة اًمك ةةَب واًمًةةنِ  مةةَ يمنةةَ ىًةةمع صم صمةةلم ؾمةةنِ أو ىمةةٌ   

َ  مةةـ اجطٌةةَء يةةذيمر اًمك ةةَب واًمًةةنِ  يمةةؾ مةةَ يمةةَىقا يةةدقمقن إًموةةف  ةةق اإلؾمةة أ   ظمطوٌةة

واإلؾم أ يم  شمعلمقن أ : أشمٌَع اإلؾم أ  ؿ ومر  ؿم ك مـ ىمةرون قمديةدة ومديةدة  

 يم ةةةرة ومةةةٌذا أـملةةةؼ اإلؾمةةة أ ؿمةةةمؾ يمةةةؾ  ةةةًالء اًمنةةةَس قمةةةغم قمجةةةر ؿ وسمجةةةر ؿ  قمةةةغم

َ  وؾمةةنِ قمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ  اظمةة  ومهؿ وشمشةةرىمهؿ  ًمكننةةَ طموةةن  ىقةةق : اإلؾمةة أ يم َسمةة

اًم ًَم   طمون ذ شمكةوؼ  ةذا اًمةداةرة اًمقاؾمةعِ اًم ةل شمشةمؾ يمةؾ اًمشةر  اًمكةًَمِ  واًم ةل 
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وؾمةة شؽم  أم ةةل قمةةغم صمةة ث وؾمةةٌعلم »سمَلةةديْ اعمعةةروأل:  ¢ىةةص قملوهةةَ اًمنٌةةل 

ذم اًمشرىمةةِ اًمنَضموةةِ يمةة  ىمةةَ  قملوةةف  إمم نظمةةرا  شمكةةوؼ  ةةذا اًمةةداةرة وشمنكٍمةة  «ومرىمةةِ..

 .«مَ أىَ قملوف وأصكَ »اًمً أ  اًم ل  ل: 

ومكون  يدقمق اًمدقمَة ااظمرون اعمًلملم سمعَمِ  ومٌى  يدقمقيشؿ إمم إؾم أ قمَأ  

َ   يعنل: اًمعمؾ سمًَمةديـ   َ  شمقلودي مَ طمقوقِ  ذا اإلؾم أ؟ يمؾ ومرد منهؿ  وٌؽ ضمقاسم

َ  ل اًمًنِ  ويموػ ؾمٌوؾ ومهمف؟ ومهذا أمر سمًَمك َب واًمًنِ. ًمكـ مَ  ق اًمك َب وم

ال يدىدن طمقًمف يمةؾ اًمةدقمَة اإلؾمة مولم طمَؿمةَ اًمًةلشولم  ومهةؿ اًمةذيـ يةدقمقن اًمنةَس 

 إمم اًمك َب وإمم اًمًنِ  وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم .

 أذيمر ىك ِ رذا اعمنَؾمٌِ شم علؼ سمًَمعل ء و ل: ومَىمد اًمٌمء ال يعطوف. 

َ  ومكوةةن  شمريةةد أن شمةةدقمق إمم اإلؾمةة أ  وم َ  وقمَعمةة َ  ضمةةدا  ضمةةدا  أن شمكةةقن قمَرومةة ٌةةد و

وقمةةَم   سمةة  شمةةدقمق إًموةةف  وإال يمةةَن م لةةؽ م ةةؾ ذًمةةؽ اًمكةةرد  اًمةةذ  زقممةةقا أىةةف ًمقةةل 

رضمةةةةةؾ مةةةةةـ اًموهةةةةةقد ذم ـمريقةةةةةف  وميؿمةةةةةهر قملوةةةةةف ظمنجةةةةةرا  وىمةةةةةَ  ًمةةةةةف سملهج ةةةةةف اًمعرسموةةةةةِ 

 ا قمجموِ: وم ن أؾمل ؿ وإال ىم ل ؽ. ىمَ : دظملؽ  مَذا أىمق ؟ ىمَ : واهلل ال أدر .

: ينٌبةةل أن ىةةدقمق إمم اإلؾمةة أ ىةةدر  مةةَ  ةةق  ومةةٌذا يمَىةةّ اًمةةدقمقة مةةـ اًمةةدقمَة ومةةٌذا  

اإلؾمةة مولم إمم إؾمةة أ همةةػم مشهةةقأ  ومةة  ومَةةةدة  ةةذا اًمةةدقمقة  وًمةةذًمؽ ًسمةةّ ًمكةةؿ 

َ  سمٌعض ا طمزاب اإلؾم موِ اًمذيـ ي وكقن سمةيقمغم أصةقاهتؿ  وىمةد يمَىةّ  م    نىش

َ ن  ىةةؽ إذا هلةةؿ ضمقًمةةِ وصةةقًمِ ذم سمعةةض أيةةَمهؿ اعمَوةةوِ  ًمكةةنهؿ مةةَ ا ؾمةة شَدوا ؿمةةو 

ؾميًمّ يمٌػم ؿ ومك   قمةـ صةبػم ؿ  قمةـ قمقوةدة مةَ مةـ قمقَةةد اًمًةلػ اًمقَةمةِ قمةغم 

 اًمك َب واًمًنِ  إمَ أن  وٌؽ سمجقاب ضمهمل اقم زازم أو أن  وٌؽ سم  أدر .

إذا :  ق ال يدر   وال يدر  اًمعقودة اًم ل ينٌبل قمةغم اعمًةلؿ ىمٌةؾ يمةؾ  ء أن 

َ   ومة ذا يكةقن طمةَ  اًمةدقمَة مةـ م ةؾ  ةذا اًمةداقمل   يعرومهَ أوال   صمؿ أن يًمـ رَ صمَىوة
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َ  سمًَمنًةةٌِ ًمةةذا  اًمكةةرد  واًموهةةقد    ةةل ظمةةػم  وًمةةذًمؽ اًمنك ةةِ اًم ةةل روي هةةَ ًمكةةؿ نىشةة

م َ  ًمك ػم مـ  ًالء اًمدقمَة اًمذيـ يدقمقن اجل  ػم اعمًلمِ إمم اإلؾم أ  وًمكنف 

 إؾم أ همػم مشهقأ.

 ة سمبػما وملوع ؼم.ًمذًمؽ ىموؾ ىمدي   مـ الكؿ: مـ رأ  اًمعؼم

اإلظمقان اًمًلشوقن اًمذيـ مٍ قمغم اىكة مهؿ أو ىموةَمهؿ رةذا اًمةدقمقة اًمطوٌةِ 

اعمٌَريمةةِ يمج قمةةِ  ب يمةةض قملةةوهؿ إال أىمةةؾ مةةـ رسمةةع ىمةةرن مةةـ اًمزمةةَن  وىمةةد عمًةةقا 

َ  أن ين كًقا  وأن يرضمعةقا  نصمَر دقمقهتؿ ذم اًمعَب اإلؾم مل  وم   قز هلؿ إـم ىم

وىمةع وموةف همةػم ؿ مةـ ا طمةزاب ا ظمةر  مةع ومةَر  يم ةػم   اًمقهقر   وأن يقعقا ذم مَ

ا طمزاب ا ظمر  مَ قمرومقا وال ذاىمقا ـمعؿ وًمذة اًمدقمقة اًمًلشوِ  سمؾ ألوِ اًمدقمقة 

اًمًةةلشوِ  وًمةةذًمؽ ومهةةؿ يعوشةةقن طموةةَر   ال يةةدرون اًمعقوةةدة اًم ةةل أىزهلةةَ اهلل..قمةةغم 

ذم  ةةذا ىملةةُ حممةةد قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ  وسمونهةةَ ًملنةةَس يمَومةةِ  ال يةةدرون طم ةةك 

ا يةةةةَأ ا ظمةةةةػمة  أمةةةةَ اًمًةةةةلشوقن ومقةةةةد ذاىمةةةةقا طمةةةة وة  ةةةةذا اًمةةةةدقمقة  وقمرومةةةةقا ىمةةةةدر َ 

وىموم هَ  وم  ينٌبل هلؿ أسمدا  أن ي نَؾمق َ وأن يشةبلقا اًمنةَس ااظمةريـ اًمةذيـ يمةَىقا 

يةةةدقمقيشؿ إمم أن يشهمق ةةةَ وأن يًمنةةةقا رةةةَ  أن يشةةةبلق َ سمةةةيمقر أظمةةةر  شمةةةدظمؾ ذم 

 ن اًمًوَؾمةةةِ قمةةةغم إـم ىمهةةةَ ال أقم قةةةد أن سمةةةَب اًمًوَؾمةةةِ ؾمةةةقاء أـملقةةةّ أو ىموةةةدتن 

 مًل   يقق  سمنمقمو هَ  وم  سمد إذا  مـ شمقوود َ سمًَمًوَؾمِ اًمنمقموِ.

اًمًوَؾمةةةِ اًمنمةةةقموِ أمةةةر مرهمةةةقب وموةةةف سمةةة  ؿمةةةؽ ذم اًمنمةةةعن  ىةةةف ال يمكةةةـ إدارة 

اًمدوًمِ اعمًلمِ إال قمغم ا ؾمَس مـ اًمًوَؾمِ اًمنمقموِ  ًمكـ  ةذا اًمًوَؾمةِ ًموًةّ 

ّ مـ ؿمين اًمدقمَة اًمذيـ  ُ قملوهؿ أن يشقهقا اعمًلمقن مـ ؿمين ا ومراد  وًموً

سمعَمِ وأىَ طمون  أىمةق : سمعَمةِ يمةدقمقة  ًمكةـ اًم ك ةؾ واًم جمةع قمةغم  ةذا اًمةدقمقة ال 

 شك قمغم أ  مًلؿ قمَىمؾن  ىف مـ اعمً كوؾ أن يمكـ ًملدقمَة أو ًمٌعض اًمدقمَة 
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ؿ  أن  معةةةةقا يمةةةةؾ اعمًةةةةلملم قمةةةةغم اظمةةةة  أل ىزقمةةةةَهتؿ  ومةةةةذا ٌهؿ  سمةةةةؾ وىزهمةةةةَهت

وأطمةةةةةةةزارؿ ذم يم لةةةةةةةِ واطمةةةةةةةدة ىمَةمةةةةةةةِ قمةةةةةةةغم اًمك ةةةةةةةَب واًمًةةةةةةةنِ  ومةةةةةةةنهٓ اًمًةةةةةةةلػ 

َ ي ًمقةةةةةةق  رب اًمعةةةةةةَعملم:  ال  ﴿اًم ًَم ...)طم ةةةةةؾ  نةةةةةةَ اىقطةةةةةةَع صق ([م ةةةةةداىم و 

لم  
قن  خم    ل ش  اًم  ز  سم ؽ  * ي  ؿ  ر 

طم  ـ  ر   .[115-118]هود:﴾إ ال  م 

َ   وًمكةةةةـ قمةةةةغم ا ىمةةةةؾ اًمةةةةذ يـ وًملكةةةةديْ طمةةةةديْ اًمشةةةةر  اًمةةةةذ  أرشت إًموةةةةف نىشةةةة

اًمذ  طمكك رسمنةَ قمةز وضمةؾ قمنةف  ¢يريدون أن يًلكقا ؾمٌوؾ اهلل وؾمٌوؾ رؾمق  اهلل 

ق﴿ذم اًمقرنن أىف أمرا أن يقق :  قم ة  أ د 
ٌ وكم   ؾم ة
ا  ذ  ؾ    ة ـ   اىم  م ة َ و  ى ة  أ 

ة  ػم 
غم  سم   ة  إ مم  اهلل   قم ة

ـ  
َ م  ى  َ أ  م  َن  اهلل   و  ٌ ك  ؾم  ل و 

ن  ٌ ع  لم   اشم 
يم   .[108]يوسف:﴾اعم  نم  

  وموةةقأ  ةةُ أن ي ك لةةقا قمةةغم  ةةذا ا ؾمةةَس  وشمكةةقن  ةةل اًمشرىمةةِ اًمنَضموةةِ  ةةًالء

اًمشهةةؿ اًم ةةكو  ًممؾمةة أ اًم ةةكو  ويرسمةةقن شمرسموةةِ  شم ك ةةؾ  ةةذا اجل قمةةِ قمةةغم  ةةذا

 صكوكِ يمك لِ ويمج قمِ  وموقم ذ يشرح اعمًمنقن سمنٍم اهلل شمٌَر  وشمعَمم.

ىكةراأل أمَ اجروج قمـ  ذا اًمدقمقة وإؿمبَ  قمَمِ اعمًلملم سمٌمء نظمر  ومهةق ا

ظمطػم ؾموكقن قمَىمٌِ  ذا االىكراأل أن ي ةَب  َقمةِ اًمًةلشولم ال ؾمةم  اهلل سمم ةؾ 

لقا ؾمنلم ـمقيلِ وـمقيلِ ضمةدا   و ةؿ  مَ أصوٌّ  َقمَت ا طمزاب ا ظمر   أن ي

َ : )مكَىؽ راوح(.  يدقمقن.. ويعملقن  وًمكـ اًمقَقمدة اًم ل أرشت إًموهَ نىش

قمـ أومراد يدقمقيشؿ إمم اًمك ةَب وًم ـ يً شود اًمدقمَة اًمًلشوقن  دايِ ومرد ومك   

واًمًةةةةنِ ويرسمةةةةقيشؿ شمرسموةةةةِ صةةةةكوكِ قمةةةةغم  ةةةةذا اًمةةةةدقمقة ظمةةةةػم هلةةةةؿ مةةةةـ أن  معةةةةقا 

َ  سمةؾ م يةلم مةـ اًمٌنمة  و ةؿ ب يشهمةقا اإلؾمة أ وب يًمنةقا سمَإلؾمة أ  ويك لقا نالوم

اًمةةذ  أىزًمةةف اهلل قمةةز وضمةةؾ قمةةغم ىملةةُ حممةةد قملوةةف اًمًةة أ  وسمًَم ةةَزم ب يرسمةةقا اًمؽمسموةةِ 

 َس مـ اًمشهؿ اإلؾم مل اًم كو .قمغم  ذا ا ؾم

ًمةةةذًمؽ ىكةةةـ ىن ةةة  أن يؽماضمعةةةقا..قمـ شمقؾمةةةعهؿ ذم دقمةةةقهتؿ  وقمةةةـ اقم ةةةذار ؿ  
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اعمككةةةل ذم اًمًةةةًا ن  ن  ةةةذا اًمعةةةذر ذم القوقةةةِ  ةةةق يمةةة  يقةةةَ : قمةةةذر أىمةةةٌ  مةةةـ 

َ  إال وؾمعهَ.  ذىُن وم  يكلػ ىشً

َ  ذم... يم مةةةة َ  يمةةةة  ذيمةةةةرت أيكةةةة ل واًمبلةةةةق ذم اًمةةةةدقمقة دون اًمقوةةةةد اعمةةةةذيمقر نىشةةةة

إن ًمكةةؾ قممةةةؾ »: ¢اًمًةةَسمؼ أن قمَىمٌةةِ  ةةةذا اًمبلةةق  ةةةق االيشوةةَر يمةةة  ىمةةَ  رؾمةةةق  اهلل 

رشة  وًمكةؾ رشة ومةةؽمة  وممةةـ يمَىةةّ ومؽمشمةةف إمم ؾمةةن ل ومقةةد ا  ةةد   ومةةـ يمَىةةّ ومؽمشمةةف 

 .«إمم سمدقمِ ومقد وؾ

   َ ومةةٌذا : قملونةةَ أن ى ةةؾ ىةةدقمقا اًمنةةَس يمةةؾ اًمنةةَس إمم ومهةةؿ اًمك ةةَب ومهةة   صةةكوك

أؾمةةَس اًمنجةةَة يةةقأ اًمقوَمةةِ  صمةةؿ سمةة   ةةُ سمعةةد ذًمةةؽ مةةـ مٌ ةةدةلم سمًَمعقوةةدة اًم ةةل  ةةل 

معرومةةِ اًمشةةراةض اًمعونوةةِ  صمةةؿ اًمشةةراةض اًمكشَةوةةِ اًم ةةل إذا ىمةةَأ رةةَ اًمةةٌعض ؾمةةقط قمةةـ 

اًمٌةةَىملم  و ةةذا  ةةرين إمم اًم نٌوةةف إمم  ء مةةـ اًمبلةةق اًمةةذ  وىمةةع اعمًةةلمقن اًموةةقأن 

 طم ك سمعض اًمدقمَة  و ق:

ـ سمدقمِ اًمعٍم الةًَ  وأىةَ أصٌكّ يملمِ اًمدقمقة واًمدقمَة ذم اقم قَد   ل م

ل  ؼ  م   ةؾ  ﴿ذم فمنل أىكؿ ؾمقأل ال شمًمعقن  ذا اًمك أ مـ همػم   ًمكنف الؼ  و

قن   نط ق  ؿ  شم  َ أ ى ك   .[23]الذاريات:﴾م 

اًمدقمقة اًموقأ واًمدقمَة أصٌ  يميىف أمةر ومةرض قمونةل قمةغم يمةؾ مًةلؿ  وًمةق يمةَن ال 

َ   واعم ةةةَ  شمعرومقىةةةف اًموةةةقأ ذم  يم لةةةِ إؾمةةة موِ وةةة مِ ضمةةةدا  يعةةةرأل مةةةـ اإلؾمةةة أ ؿمةةةو 

 رضمةةةقن إمم اًمةةةدقمقة سمةةةزقممهؿ  ويًةةةمقن  ةةةذا اجةةةروج سمةةةَجروج ذم ؾمةةةٌوؾ اهلل  

وأيم ةةةر اًمةةةةذيـ  رضمةةةةقن يمةةة  يققًمةةةةقن ذم ؾمةةةةٌوؾ اهلل يمةةة  يققًمةةةةقن ذم سمعةةةةض اًمةةةةٌ د 

 اًمعرسموِ: ال يشر  سملم اجمًِ واًمطمًِ  وسملم ا ًمػ واعمًطوجل.

 مَذا؟ إمم اإلؾم أ!  ًالء مَذا يشعلقن؟  ًالء دقمَة. دقمَة إمم 

يةةةةةَ  َقمةةةةةِ اشمقةةةةةقا اهلل  ومَىمةةةةةد اًمٌمةةةةةء ال يعطوةةةةةف  اضملًةةةةةقا ذم سم ديمةةةةةؿ وحتلقةةةةةقا 
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واضم معةةةةةقا ذم مًةةةةةَضمديمؿ  واشملةةةةةقا يم ةةةةةَب اهلل شمٌةةةةةَر  وشمعةةةةةَمم وشمدارؾمةةةةةقا سموةةةةةنكؿ  

وشمشقهةةةقا ذم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِن طم ةةةك شمكقىةةةقا قمةةةغم سمونةةةِ  وشمكقىةةةقن يمةةة  ىمةةةَ  قملوةةةف 

 .«ف ذم اًمديـمـ يرد اهلل سمف ظمػما  يشقه»اًمً أ: 

 ةةةًالء يةةةيشمقن سمةةةيقم   مًةةة نكرة  إمةةةَ   وسًىعلةةةؿ أن يم ةةةػما  مةةةـ  ةةةًالء و ةةةؿ ر

ضمهةة   وإمةةَ دمةةَ     إمةةَ ضمهةة   سمَإلؾمةة أ  وإمةةَ مةةـ سمةةَب اًمقَقمةةدة اًمكةةَومرة اًم ةةل ال 

أصةةةةةؾ هلةةةةةَ ذم اإلؾمةةةةة أ  ومةةةةةع ذًمةةةةةؽ ومةةةةةٌعض اًمةةةةةدقمَة اإلؾمةةةةة مولم ين ًةةةةةٌقن إًموهةةةةةَ 

 قؾمولِ.ويعملقن رَ  أال و ل: اًمبَيِ شمؼمر اًم

ومقد سملبنَ أن  َقمِ مـ  ًالء اًمدقمَة وصلقا إمم ىمريِ  ومقضمدوا أ لهَ يطقومقن 

َ   ومرةوس اجل قمةِ  ةًالء ـمةَأل طمةق  اًمقةؼم مةع اًمقةقأ  عمةَذا؟  سمقؼم وزم زقممقا وًمو

 ىمَ : ًمو يًمػ ىملقرؿ!

 : َ ع  سم ة   ﴿أ كذا يةيمر اإلؾمة أ؟! اإلؾمة أ يقةق  ًمنةَ منةذ مًةِ قمنمة ىمرىة د  َص ة وم 

ر  و   م   ً ةةة ـ  شم  ةةة ض  قم  ر  ةةة لم   أ قم 
يم  ةةة . وال يقةةةق : اقممةةةؾ قممةةةؾ اجلةةةَ للم  [54]الحجالالالر:﴾اعم  نم  

ويملنةَ يعلةةؿ مٌلةغ ا ةة  أ اًمرؾمةةق  قملوةف اًم ةة ة واًمًةة أ ذم خمًَمشةِ م ةةَ ر اًمنمةة  

طم ةك وًمةق يمَىةةّ ًمش وةِ وًموًةةّ قمملوةِ يمةةًَمطقاأل طمةق  ىمٌةةقر ا وًموةَء واًم ةةَللم  

د وىوةِ ؾمةو ِ  ومكلكةؿ يعلةؿ طم ك سمًَملشظ اًمذ  ىمد ي در مـ سمعكةهؿ ظمطةي  سمبةػم ىم ة

يمةةَن ذم  ¢أن اًمنٌةةل »الةةديْ اًمةةذ  رواا اًمؽممةةذ  وهمةةػما قمةةـ أ  واىمةةد اًملو ةةل: 

ؾمةةةشر عمةةةَ مةةةر أصةةةكَسمف و ةةةق معهةةةؿ سمشةةةجرة وةةة مِ مةةةـ ؿمةةةجر اًمًةةةدر  ومقةةةَ  سمعةةةض 

 .«أصكَسمف قملوف اًمً أ: اضمعؾ ًمنَ ذات أىقاط يم  هلؿ ذات أىقاط

  سمعكةةةهؿ: )اضمعةةةؾ ًمنةةةَ ذات يعلقةةةقن قملوهةةةَ أؾمةةةلك هؿ  ومقةةةَ قا ةةةذا اًمشةةةجرة يمةةةَى

 أىقاط يم  هلؿ ذات أىقاط( يعنل: شمعلوقَت شمعلؼ قملوهَ ا ؾملكِ.

اهلل أيمؼم!  ذا اًمًنـ ًمقد ىمل ؿ يم  ىمَ  ىمقأ مقؾمك عمقؾمك: »ومقَ  قملوف اًمً أ: 
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﴿ ٌِ  
َ  يم    هل  ؿ  نهل  هل 

ن َ إ  ؾ ًم  ع   .«[138]األعراف:﴾اضم 

 ةةك سملشةةظ ظمةةرج مةةـ اًم ومةةظ سمةةف ذم ىمطةةع داةةةرة اًمنمةة  طم ¢اى ةةروا ا ةة  أ اًمنٌةةل 

َ   وعمَ  أن يق د معنك  دون   ذا اًملشظ ؿمَسمف ًمشظ اعمنميملم اًمقدامك مةـ يمَن رشيمو

ٌِ ﴿اًموهةةةقد:   ةةة
ةةة   هل  ةةةؿ  نهل  هل  ةةَة يم 

ن ةةةَ إ  ؾ ًم  ةةة ع    عمجةةةرد  ةةةذا اعمشةةةَرِ [138]األعالالالراف:﴾اضم 

مم إ «اهلل أيمؼم!  ذا اًمًنـ  ًمقةد ىملة ؿ يمة  ىمةَ  ىمةقأ مقؾمةك عمقؾمةك..»اًملش وِ ىمَ : 

 نظمر الديْ.

ومكوػ يً جوز مًلؿ قمَب سمَإلؾم أ اًمقَةؿ قمغم اًمك َب واًمًنِ أن يعمؾ قممؾ 

اعمنمةةةةةيملم  وأن يطةةةةةقأل مةةةةةع اًمقةةةةةقأ اًمكةةةةةًَملم  عمةةةةةَذا؟ ىمةةةةةَ : ًمو ةةةةةيًمشهؿ وًموكًةةةةةُ 

َ  ًمنَ ذم خمَـمٌ ف إيةَا:  و   َ ﴿ىملقرؿ  ىمَ  شمعَمم ًمنٌوف مًدسم ؿ  ؿم ة و ه  ـ  إ ًم ة يم  ر  ت  شم ة د 
د  يم ة ق ة ًم 

ل و     .[04سرا :]اإل﴾ىم 

ومةة   ةةقز ًملمًةةلؿ وسم َصةةِ إذا يمةةَن داقموةةِ يريةةد أن يعلةةؿ مةةـ طمقًمةةف أن يشةةَر  

اًمنَس ذم و هلؿ  سمكًٌف أن  ةًَمطهؿ ًمةوعلمهؿ ويةقضمههؿ  أمةَ أن يشةَريمهؿ ذم 

 اًمك    ومهذا  ق قملم اًمك  .

ًمذًمؽ مَ يقع ذم م ؾ  ذا اعم ًَمشِ اًمنمقموِ إال مـ يمَن ب يًدب قمغم مَ ىدقمق 

 مـ اًمك َب واًمًنِ  وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم .اًمنَس إًموف 

َ  قمـ ذًمؽ اًمًًا   وًمعلف ب يش نل  ء.   ذا مَ قمند  ضمقاسم

 .(00:  30: 00/   280) اهلدى والنور / 
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